POZVÁNKA
na diskusní fórum v cyklu
Smart After Mining v Moravskoslezském kraji
Pondělí 31. října od 14.30 do 16.30 hod.
Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.
Technologická 372/2
Ostrava - Pustkovec
Budova Viva

Téma – Akční plán pro rozvoj digitálního trhu jako příležitost pro novou dimenzi
kraje. Pro podnikatele a spotřebitele to znamená škálu nových příležitostí a s nimi
rozvoj inovativních služeb, jež mají pozitivní dopad na kvalitu života nás všech.
Pořadatel – 4MSRegion, z. s., multidisciplinární síť expertů
Partneři
-

Bezpečnostně technologický klastr, z. s.,
Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.,
Svaz průmyslu a dopravy ČR,
Centrum podpory inovací VŠB-TU Ostrava,
Association for Foreign Investment (AFI)
IT Cluster, z. s.

Podpora

Cíl – otevřít témata a definovat možné směry vývoje a podpory nové dimenze rozvoje
kraje, a to v rámci strategie rozvoje Moravskoslezského kraje.
Iniciovat zájem podnikatelské veřejnosti, samosprávy a univerzit o příležitosti v rámci
Průmyslu 4.0, kybernetické bezpečnosti a digitální agendy, diskutovat směry a
definovat myšlenkové směry inovativního podnikání, aplikovaného výzkumu a jejich
podpory, s cílem smart skills.

Program
1/ Digitální agenda jako Smart After Mining – Tomáš Prouza, státní tajemník,
zmocněnec vlády pro digitální agendu:
- podpora inovativních digitálních projektů vč. start-upů, e-skills, e-governement, ecommerce, bezpečnost a nové fenomény,
- plán podpory vývoje a výzkumu, inovací a vzdělávání v oblasti práce s velkými
objemy dat,
- ekonomika založená na datech + digitalizace průmyslu – Průmysl 4.0,
- neformální platforma pro debatu o účinné implementaci opatření na podporu
digitálního trhu.
2/ Kybernetická bezpečnost – ohrožení a příležitost pro kraj – Dušan Navrátil, ředitel
NBÚ, národní autority:
- spolupráce se soukromým sektorem, univerzitami, osvěta a vzdělávání,
- podpora koordinace a podílení se na projektech výzkumu a vývoji v oblasti
kybernetické bezpečnosti – stát jako zadavatel vývoje bezpečnostních technologií.
3/ Aplikovaný výzkum, příležitosti v rámci digitální agendy a kyberbezpečnosti – Petr
Očko, předseda TA ČR:
- programy podpory VaVaI a zvýšení konkurenceschopnosti v regionální dimenzi.
4/ Diskuse.

Vážení, máme naději, že přijmete naše pozvání k neformální diskusi a prosíme o potvrzení
vaši účasti do 25. října t. r. na adresu: 4msregion@gmail.com, případně na mobil
739 602 923.
Změna programu vyhrazena a účast zdarma, pouze na pozvání.

Ing. Vít Ruprich, Ph.D., MBA
Předseda spolku
www.4msregion.cz

