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Využívanie satelitných služieb
pre rast malých a stredných
podnikov
23 MÁJ 2013, BRATISLAVA, SLOVENSKO
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromova 1, 81330 Bratislava, +421 259 374 111
Eurisy, 94 bis avenue de Suffren, 75015 Paris, France. Phone no. +33 1 47 34 00 79
S podporou
Bratislava2013@eurisy.org - www.eurisy.org

9:15

Uvítacie príhovory
Štefan Chudoba, štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Colin Hicks, Eurisy, prezident
Ľubica Jean‐Jean, Hlavné mesto SR Bratislava

9:30

Hlavné prezentácie
Vesmír v službách spoločnosti, konkurencieschopnosti a ekonomickému rastu
Alan Cooper, Vedúci kancelárie ESA v Bruseli, Európska vesmírna agentúra
Myslime najprv v malom. Dôležitosť malých a stredných podnikov (MSP) pre úspech Európy 2020
Dieter Grohmann, Riaditeľ komunikácií a médií, Európska asociácia MSP (UEAPME)
MSP podporujúce ekonomický rast a konkurencieschopnosť v spoločnom trhu EÚ: Slovenská perspektíva
Daniel Pitoňák, vedúci oddelenia analýz podnikateľského prostredia a rizikového kapitálu, Národná agentúra pre
rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME)

10:30 Panoráma satelitných aplikácií pre každodenné použitie
Netechnický úvod do operačných aplikácií a služieb pre MSP
Reihnard Blasi, Market Development Officer, GSA

Prestávka na kávu

11:15 Príklady z praxe: použitie satelitných aplikácií pre zlepšenie biznis procesov
Predseda panelu: Frank Baumeister, Generálny sekretár, CEETB

Efektívny manažment vodohospodárskej infraštruktúry
Erik Frohman, Geotech Bratislava a Alexander Budaj, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Slovensko

Diaľkové monitorovanie fotovoltaických elektrární
Harsh Goenka, Business Development, Geomodel Solar, Slovensko

Lepší menežment v reťazci recyklovania biomasy
Seppo Hovim, Hyötypaperi Oy, Finland

12:00 Diskusia: prenositeľnosť dobrých praktík; prekážky a príležitosti pre MSP
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12:20 Prezentácie exhibičných stánkov
Verejné organizácie podporujúce MSP a podniky, ktoré ponúkajú inovatívne satelitné služby predstavia
v 3 minútových prezentáciách svoju činnosť. Účastníci konferencie majú príležitosť navštíviť aj ich prezentačné stánk.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)*
Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA), Jakub Kapuš
Dispečer, Alexandra Ritterová a Martin Dobias
Eurosense Slovakia*
Obed

13:50 Príklady z praxe: tvorba nových obchodných príležitostí a služieb
Podpora turizmu v meste Soller (Malorka)
Lluis Rullan, prezident, Soller hotelier’s Association, Španielsko

Nové spôsoby marketingu založené na interaktívnej geo‐platforme
Jeroslav Piroh, 3D model, Slovensko

All‐in‐one: GPS milleage tracker a viditeľnosť v reálnom čase
Richard Voda, Workinfield CEO, Slovensko

14:30 Diskusia: prenositeľnosť dobrých praktík; prekážky a príležitosti pre MSP
Prestávka na kávu

15:10 Európske a národné nástroje a programy pre podporu MSP
Business Incubator Center (BIC) Bratislava a European Enterprises Network (EEN)
Štefan Vrátny, koordinátor

BITERAP IT cluster
Peter Lindhart, Výkonný sekretár

ESA‐ program „Integrated Application Promotion“ (IAP)
Erick Klock – APCEE manažér a Marie‐Laure Germain –APsme manažér.

Európska súťaž v oblasti satelitnej navigácie a Copernicus Masters
Ulrike Daniels, Business Development, Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen

16:15 Otvorená diskusia s účastníkmi konferencie
16:45 Závery a odporúčania
* Čaká sa na potvrdenie účasti
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Cieľová skupina


MSP všetkých sektorov, konzultačné spoločnosti a podnikateľské zväzy



Zástupcovia decíznej sféry a tvorcovia politík na regionálnej, národnej a európskej úrovni

Jazyky konferencie
Angličtina a slovenčina (so simultánnym prekladom)

Registrácia
Účasť na konferencii je zdarma, avšak povinná je registrácia.

Kliknite sem pre on‐line registráciu
Uvítací koktelj dňa 22. mája
Deň pred konferenciou (22. mája) sa bude konať privítacie pohostenie na
výstave „European Space Expo“. Výstava ukazuje, aké benefity majú
európsky občania z množstva vesmírnych služieb a aplikácií, a zdôrazňuje
dôležitosť úlohy, ktorú zohrávajú satelitné služby pri vytváraní pracovných
miest a ekonomického rastu. Táto významná exhibícia bude prebiehať
v Bratislave od 18. do 23. mája. Pre registráciu, prosím napíšte na
bratislava2013@eurisy.org .

Miesto konania konferencie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia vedy a techniky,
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava.
Viď mapa.

Ciele konferencie
Zámerom konferencie, ktorá je organizovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
v spolupráci s organizáciou EURISY, je informovať MSP z rôznych sektorov – napr. doprava, retail, stavebníctvo,
poľnohospodárstvo alebo turizmus – o možnosti použitia satelitných služieb a o ekonomických príležitostiach,
ktoré poskytujú. Medzi konkrétne ciele konferencie patrí:


informovať MSP o tom, ako môžu satelitné aplikácie pomôcť ich obchodným potrebám,



prostredníctvom tzv. „sucess stories“ prezentovať konkrétne príklady ako boli satelitné aplikácie použité
v rôznych sektoroch,



poskytnúť informácie o možnostiach financovania pre MSP



informovať o spôsobe prekonávania prekážok pri prechode na inovatívne riešenia



poskytnúť spätnú väzbu pre decíznu sféru o potrebách malých a stredných podnikov pri využívaní
satelitných aplikácií
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