Specjalne zaproszenie dla Burmistrzów, Wójtów i Prezydentów miast
na konferencję„Narzędzia elektroniczne sprawnej e-administracji –
Państwo, Obywatel, Biznes – w chmurze obliczeniowej”
organizowanej przez Ministerstwo Gospodarki oraz Microsoft

z udziałem Wicepremiera, Ministra Gospodarki - Pana Waldemara Pawlaka

Miejsce konferencji:

Ministerstwo Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa, Sala pod Kopułą.

Data spotkania:

23 kwietnia 2012 roku, godz. 10:30 – 16:10

Rejestracja:

poprzez zgłoszenie na adres e-mail konferencja@mg.gov.pl
lub pod numerem telefonu: (22) 693 56 45

E-administracja, wspieranie przez samorządy rozwoju biznesu a tym samym wzrost konkurencyjności polskiej
gospodarki, to nadrzędne tematy ostatnich miesięcy. Innowacyjny model dostarczania usług informatycznych
zapewnia optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów budżetowych i ludzkich, równocześnie umożliwiając łatwe
zarządzanie i bezpieczeństwo danych oraz sprawny kontakt z obywatelem. Rozwiązania w chmurze znajdują coraz
szersze zastosowanie w różnych obszarach biznesu, jak również życia społecznego. Zalety i bariery, które pojawiają
się na obecnym etapie upowszechniania tego typu rozwiązań są doskonałym impulsem do dyskusji pomiędzy
podmiotami administracji publicznej a przedstawicielami biznesu i branży IT.
Podczas konferencji „Narzędzia elektroniczne sprawnej e-administracji – Państwo, Obywatel, Biznes – w chmurze
obliczeniowej” w praktyczny sposób zostaną przedstawione możliwości wykorzystania rozwiązań chmurowych
poprzez

demonstrację

możliwych zastosowań i konkretnych

wdrożeń. Konferencja będzie okazją do

zaprezentowania uruchomionego w ostatnich miesiącach systemu Centralnej Ewidencja i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG). Chmura obliczeniowa znajduje coraz szersze zainteresowanie i zastosowanie w
najróżniejszych obszarach biznesu, jak również życia społecznego. Nowoczesne serwisy administracji publicznej
szczebla lokalnego i centralnego służące obywatelom, mogą być również budowane z wykorzystaniem tych zalet
oraz ze świadomością istniejących uwarunkowań prawnych. Konferencja będzie okazją do przedyskutowania
nowych trendów i rozwiązań informatycznych, które mogą znaleźć swoje zastosowanie w sektorze publicznym i być
impulsem w ponoszeniu jakości, elastyczności i poszukiwaniu oszczędności przy zachowaniu wymogów
bezpieczeństwa.
Elementem konferencji będzie debata ekspercka z udziałem różnych zaangażowanych stron – przedstawicieli
administracji publicznej oraz strony komercyjnej, w budowanie optymalnych e-rozwiązań, czyli przedstawicieli
administracji publicznej oraz strony komercyjnej. Uczestnicy debaty wymienią poglądy i doświadczenia na temat
barier, szans, wyzwań i korzyści zastosowania chmury.
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Temat
Rejestracja przy kawie
E-Państwo - priorytety administracji publicznej w kontekście
wykorzystania technologii dla budowania sprawnego państwa i
wspierania przedsiębiorczości.
Nowoczesne państwo – wykorzystanie nowoczesnych
rozwiązań w celu podnoszenia efektywności instytucji
publicznych i konkurencyjności gospodarki.
Sprawna komunikacja administracji z przedsiębiorcami –
przykład serwisu służącego do rejestracji działalności
gospodarczej poprzez Internet.
Rozwiązania w chmurze wspierające bieżące i przyszłe zadania
administracji publicznej – odpowiedź na trendy i potrzeby.
Chmura w administracji publicznej - film.
Przerwa kawowa
Konsultacje online – przykład wdrożenia w Ministerstwie
Gospodarki.
Rozwiązania z rodziny ZETO-ProcEnt podnoszące efektywność
elektronicznych usług publicznych.

System obiegu dokumentów w Chmurze dla zarządzania
kryzysowego – projekt pilotażowy w Wielkopolsce.

Optymalizacja i zarządzanie budżetem samorządu.
Urząd dla obywatela - nowoczesne wdrożenia w Polsce i na
świecie - Centra Kontaktu z Mieszkańcami.

Lunch
Nowoczesny system krwiodawstwa oparty na Chmurze
obliczeniowej i portalach społecznościowych.
Debata pt.
Chmura w administracji publicznej i polskiej gospodarce –
szanse i wyzwania.
Q&A

Podsumowanie/podziękowanie
Podsumowanie/podziękowanie

