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„Dvoudenní veletrh chytrých řešení nabitý zajímavými osobnostmi od energetiky
přes digitalizaci až po vodní sektor. To je URBIS Smart City Fair 2019, který se
uskuteční ve dnech 5. a 6. června na brněnském výstavišti.“
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Chystáme pro vás mezinárodní konferenci,
jež se vám vryje do paměti.
Seznamte se s letošními řečníky,
pro které není chytré město sci-fi.
Hvězdy URBIS Smart City Fair 2019
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Cílem veletrhu je být bránou do středoevropského regionu
v oblasti Smart City a chytrých řešení.
URBIS je proto především místem pro sdílení zkušenos-

přední evropští odborníci na téma Smart City. Součástí

tí, místem pro odbornou diskuzi a místem navazování

URBIS je též soutěž o titul Zlatý URBIS, ten získá nejlepší

nových partnerství v tomto dynamicky se rozvíjejícím se

Smart City řešení. Oceněny budou nově rovněž nejvý-

sektoru.

raznější osobnosti středoevropského prostoru v oblasti

Ročník 2019 přinese 2 pavilony plné odborného progra-

Smart City. Dobrá zpráva je, že evropská komise zařadila

mu, prezentací a inspirace ze strany veřejné správy, busi-

veletrh URBIS i mezi významné akce roku 2019 v oblasti

nessu a akademické sféry. Během dvou dnů se na 8 pó-

digitalizace, eGovernmentu a interoperability.

diích vystřídá více než 50 řečníků. Do Brna se sjedou

Na co se můžete dále těšit?
Na téma energetiky se odehraje odborná konference

to je opravdu stavět chytré čtvrtě a budovy, představí

Science for Energy Policy: Quadruple Helix Eco-inno-

Wolf D. Prix – rakouský architekt světového významu,

vation, a to ve spolupráci s Evropským parlamentem

který je jedním ze zakladatelů takzvaného dekonstrukti-

a Evropskou komisí. Slovo dostane například ředitel

vismu. Téma chytrých čtvrtí bude diskutováno i více než

energetického výzkumu rakouské Akademie věd. Na-

80 evropskými odborníky na toto téma v rámci takzva-

hlédnutí doslova „pod pokličku“ budoucnosti mobility

ného replikačního workshopu pořádaného konsorciem

přijede představit Andres de León, provozní ředitel Hy-

projektu RUGGEDISED, jehož je město Brno součástí.

perloop Transportation Technologies. Opakující se téma

A téma více než aktuální, téma vody, bude také velmi vý-

nepropojenosti IT systému dorazí diskutovat Jean Paul

znamnou součástí veletrhu díky spolupráci s Asociací pro

De Baets, projektový manažer platfromy Join-Up neboli

vodu ČR a přednášce předního odborníka na toto téma

platformy Evropské komise pro podporu interoperabil-

a zástupce CzWA a SOVAK

ních nástrojů veřejné správy, businessu a občanů. Jaké
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Letošní URBIS Smart City Fair má jasné heslo:

UPGRADE YOUR CITY!

KOUPIT VSTUPENKU

