www.dsihk.sk

Odborná exkurzia je určená pre zástupcov miest a obcí a odborníkov zo slovenských
firiem alebo inštitúcií, ktorých zaujíma aplikovanie prístupu a najnovšie technológie
v oblasti Smart City. Od odborníkov z Nemecka získate aktuálne informácie o už
aplikovaných a dostupných technológiách a výskume v tejto oblasti a máte možnosť výmeny skúseností a priameho nadviazania kontaktov s predstaviteľmi navštívených inštitúcií a firiem.
Podujatie je organizované s podporou Spolkového ministerstva hospodárstva a
energetiky v rámci Programu rozvoja trhu.
Bližšie informácie o podujatí, ako aj podmienky účasti nájdete v priloženej záväznej
prihláške. Prihlásenie na odbornú exkurziu je možné najneskôr do 8. augusta
2019. Počet miest je obmedzený. Vyplnenú prihlášku prosím zašlite e-mailom
na adresu organizátora.

Smart City, digitalizácia & IKT-riešenia
Organizátor :
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
Suché mýto 1 / SK-811 03 Bratislava
Monika Oleksynová
Tel.: +421 2 2085 0638 / E-mail: oleksynova@dsihk.sk

Odborná exkurzia pre slovenských odborníkov do Nemecka
23.-26. september 2019
Stuttgart/Karlsruhe - Nemecko

Program odbornej exkurzie*

Pondelok, 23. september 2019
11:45

17:30

Presun, príchod do hotela a indiv. program (v prípade záujmu spo
ločná večera)

Plánovaný prílet do Stuttgartu a následný presun na miesto podujatia
(Austrian Airlines, OS 185, plánovaný odlet z Viedne o 10:30 hod)

13:15

Príchod na miesto podujatia / Uvítanie a spoločný obed

14:00

Úvodné informačné podujatie/Uvítanie a predstavenie účastníkov

Streda, 25. september 2019
08:00

Odchod z hotela a presun

09:00

Mesto Stuttgart / eGovernment, informácie pre občanov & účasť
občanov, Open-Data
Oddelenie eGovernment podporuje modernizáciu administratívy
prostredníctvom IT procesov pre občanov, podniky, neziskové organizácie a
verejnú správu

11:00

Presun a obed

14:00

Návšteva a obhliadka bicyklovej garáže v meste Karlsruhe
Návšteva zahŕňa informácie o trvalo udržateľnom urbanistickom plánovaní,
ako aj prehliadku cyklistickej stanice/garáže so 600 parkovacími miestami a
elektronickým vstupom, na podporu individuálnej dopravy

Analýza dopravných infraštruktúr založená na údajoch—Dirk Ackner

15:30

Presun

Digitálne systémy riadenia parkovania—Maximilian Venhofen

16:00

Prezentácia Start-Up-ov a IT-spoločností z regiónu
V rámci krátkych prezentácií budú miestne IT-spoločnosti prezentovať svoje
digitálne riešenia a v danom kontexte rozvíjať networking s účastníkmi

17:00

Presun do hotela a indiv. program

Predstavenie Programu rozvoja trhu BMWi
Spoločnosť energiewaechter GmbH, zástupca Spolkového ministerstva pre
hospodárstvo a energetiku (BMWi)—Ferdinand Elsäßer
Odborné prednášky nemeckých expertov na nasledovné témy:
Inteligentné riešenia pre Smart Cities—Johannes Koch
Prezentácia aktivít v oblasti Smart City na Slovensku— zástupca slovenskej
delegácie
Digitálne riešenie pre odpadové hospodárstvo—zást. z firmy Bibabdo GmbH
Coffee-break s networkingom
IoT & digitálne riešenia pre komunálne podniky—Robert Koning

Alternatívne témy: Civil Engineering Software / IoT & Monitoring / Riadenie
dopravy & optimalizácia / Monitoring prevádzky dopravy
17:00

Záverečná diskusia spojená s networkingom

18:30

Check-in v hoteli, následne spoločná večera
Štvrtok, 26. september 2019

Utorok, 24. septembe 2019
do 08:00 check-out z hotela a presun

08:30

Odchod z hotela a presun

09:30

Návšteva výsk. ústavu Fraunhofer Institut IPA pre priemyselné
inžinierstvo a organizáciu/ Iniciatíva Fraunhofer Morgenstadt
Prehliadka a informácie o aktivitách, použitých technológiách a systémoch
v rámci Smart City—dlhodobá konsolidácia holistického systému v trvalo
udržateľnom meste budúcnosti

12:30

Spoločný obed a presun

14:30

Návšteva mesta Esslingen (pri Stuttgarte)
Urbanisti a experti na udržateľnosť priblížia trvalo udržateľný rozvoj novo
vybudovanej mestskej štvrte "Neue Weststadt (Nové západné mesto)"

*Zmena programu vyhradená

09:00

Návšteva mesta Wendlingen (okres Esslingen)
Príklad budúceho tzv. inteligentného mesta—senzory pre bezpečnosť a
infraštruktúru

12:00

Spoločný obed

13:00

Presun a návšteva mesta Filderstadt (pri Stuttgarte)
Mesto vyvinulo spoločný koncept na ochranu komunálnej klímy v kontexte
novej kultúry elektrickej a udržateľnej mobility (bicykel + auto)

16:00

Presun na letisko a odlet do Viedne
(Austrian Airlines, OS 188, plánovaný odlet zo Stuttgartu o 19:25 hod)

*Zmena programu vyhradená

