Otevřená data pro místní
a regionální rozvoj
17. února 2016
10.00 - 15.00 hodin
Dominikánský klášter
Plánická 174, Klatovy
Registrace na http://bit.ly/1OIOpBF
Hlavním tématem workshopu je prezentace dat a výstupů z projektu, které mohou být snadno využity jako
nástroj místního a regionálního rozvoje, pro rozvoj cestovního ruchu, vzdělávání, při řešení dopravních úloh
a plánování a při rozvoji zemědělské produkce a při ochraně přírody.
Cílem workshopu je především podpořit aktivity vedoucí k lepší spolupráci mezi, místní samosprávou,
regionální samosprávou, místním podnikatelským sektorem, vzdělávacími a výzkumnými organizacemi
a malými a středními podniky.
Klíčová témata workshopu:
•
•
•
•
•
•
•

co to jsou otevřená data,
jak se místní samospráva může podílet na budování sad otevřených dat,
jak mohou lokální organizace profitovat z otevřených dat,
otevřená data pro zemědělství,
otevřená data pro turistiku,
otevřená data v uzemním rozhodování a investicích,
otevřená data v dopravě.

Komu je workshop určen:
•
•
•
•
•
•
•
•

místní a regionální samosprávě,
lokálním akčním skupinám,
malým a středním inovačním firmám v oblasti vzdělávání, životního prostředí, cestovního ruchu a realit,
studentům a nezávislým vývojářům pracujícím s otevřenými daty,
uživatelům a provozovatelům systémů o životním prostředí,
provozovatelům turistických portálů a turistických aplikací, regionálním sdružením zabývajícím se
podporou cestovního ruchu, provozovatelům turistických zařízení a turistickým kancelářím,
všem v realitním obchodě od provozovatelů realitních kanceláří k vývojářům a správcům portálů,
potenciálním investorům.

Předběžný program:
9:00 – 10:00 Registrace, káva
10:00 – 10:10 Přivítání a účel workshopu
Ivo Šašek (Úhlava)
10:10 – 10:40 Otevřená data a cestovní ruch
Otakar Čerba (ZČU Plzeň), Ivo Šašek (Úhlava)
10:40 – 11:10 Otevřená data a vzdělávání
Irena Košková (Liberecký kraj), Karel Charvát (CCSS)
11:10 – 11:40 Kde mohou pomoci otevřená data v dopravě
Karel Jedlička, Pavel Hájek (ZČU Plzeň)
11:40 – 12:10 Otevřená data pro zemědělství, jak můžeme pracovat efektivněji, jak můžeme pracovat
ekologicky
Tomáš Řezník, Vojta Lukas, Karel Charvát Jr. (WirelessInfo)
12:10 – 13:00 Přestávka s občerstvením
13:00 – 13:30 Otevřená data a územní plánování – proč data otevřít, čemu to může napomoct
Dmitrij Kozuch (HSRS)
13:30 – 15:00 Diskuze
Součástí workshopu budou i praktické ukázky řešení dále uvedených evropských výzkumných projektů. Tyto
projekty jsou podpořeny programem Competitiveness and Innovation Framework Programme.
SDI4Apps (2014 – 2017, CIP-ICT-PSP-PB 621129)
Projekt SDI4Apps je zaměřený na využití otevřených geografických informací
pomocí inovativních služeb založených na propojených datech (Linked Data).
Cílem je vytvoření platformy a podmínek na podporu tvorbu inovativních
služeb a aplikací nad geografickými daty.
OpenTransportNetwork (2014 – 2017, CIP-ICT-PSP-PB 620533)
Cílem projektu OpenTransportNet je vytvoření virtuální í služby
pro agregaci, harmonizaci a vizualizaci otevřených dat související
s dopravou. Tato platforma napomůže jak lepšímu řízení dopravy, tak i
tvorbě nových inovativních aplikací a služeb pro potřebu dopravy. Tato
řešení budou založena na veřejných datech, dobrovolnicky pořizovaných
datech a lokalizačních službách.
FOODIE (2014 – 2017, CIP-ICT-PSP-PB 621074)
Projekt FOODIE si klade za cíle vybudování otevřené a interoperabilní
internetové platformy pro zemědělství, která bude určena pro správu
faremních záznamů z nejrůznějších zdrojů (satelitní snímky a další
prostorová data, evidenční údaje, senzorové záznamy, apod.), včetně
LPIS a dalších povinných databází.

účast bezplatná včetně občerstvení po předchozí registraci na
http://bit.ly/1OIOpBF

