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Celovit pristop k razvoju pametne družbe

Uspešna digitalna preobrazba pametnih mest in skupnosti ni mogoča brez
partnerskega sodelovanja na vseh ravneh – od države, lokalnih skupnosti - do
ponudnikov digitalnih rešitev in storitev, zato na tem področju prednjačijo tiste družbe, ki
se znajo poenotiti za doseganje skupnega cilja.

Samo še 6 dni nas loči do 2nd Southeast Europe Smart Society Conference.
Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 11.1.2021!
Letos izjemoma digitalno in brezplačno!

Prijava

Rdeča nit  konference bo ustvarjanje pogojev za digitalno ekonomijo, primeri
dobrih praks in umestitev v evropske razvojne projekte in priložnosti za
financiranja.

Na konferenci bodo svoje poglede predstavili domači in tuji strokovnjaki s področja
pametnih mest in skupnosti, Eddy Hartog, Evropska komisija, DG CONNECT, Dr.
Yasunori Mochizuki, NEC Corporation, Tine Radinja, župan Škofje Loke, predsednik
komisije za digitalno preobrazbo, Skupnost občin Slovenije in mnogi drugi ...

Program konference

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku in se bo ob 13. uri nadaljevala v okviru
brezplačne CITYxCITY konference, ki bo naslavlja tematiko pametnih skupnosti na
ravni celotne EU. 

Vabljeni tudi k podpisu Slovenske nacionalne deklaracije za pospešitev digitalne
preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo tukaj>>

Vabimo vas, da se nam pridružite 13.1.2021!
Konferenca je brezplačna.

Konferenca je namenjena predstavnikom slovenskih in regionalnih lokalnih skupnosti, razvojnim
agencijam, organizacijam, ki se ukvarjajo z rešitvami in storitvami za pametna mesta in skupnosti,
državne uprave ter vsem partnerjem pri razvoju pametnih mest in skupnosti.
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Vaše podatke smo zbrali iz javno dostopnih virov ali v okviru opravljanja dejavnosti Gospodarske zbornice Slovenije in jih
uporabljamo v skladu z določili 72. člena ZVOP-1 in ZEPT-1B. Svoje podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate
njihov popravek ali izbris oziroma prekličete to soglasje. Nastavitve, na katere vrste sporočil ste naročeni, in odjavo lahko
kadarkoli spremenite s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.

[GDPR_TEKST]

https://www.gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije/Obrazec/2nd-Southeast-Europe-Smart-Society-Conference
https://smartsociety.gzs.si/konferenca
https://www.citybycity.com/
https://smartsociety.gzs.si/nacionalna-deklaracija
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/[Unsubscribe_Link]

