GIS v plánování měst a regionů – 1. cirkulář
Česká asociace pro geoinformace (CAGI) a Vysoká škola regionálního rozvoje (VŠRR) Vás
srdečně zvou k účasti na 1. ročníku konference GIS v plánování měst a regionů, která se
uskuteční na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze v termínu 10. 9. 2015.

TÉMATA KONFERENCE
•

Webové portály územního plánování

•

Dynamická data jako operativní informace pro rozhodování v krizových situacích

•

Údaje katastru nemovitostí jako podklady pro územní plánování

•

Otevřená data a územní plánování

•

Změna klimatu a její vliv na územní plánování

•

Kvalita územního plánování v ČR

•

Územní plánování a INSPIRE

DŮLEŽITÁ DATA
•

26. 05. 2015 Spuštění webové registrace

•

30. 06. 2015 Mezní termín pro přihlášení abstraktu příspěvku

•

15. 07. 2015 Vyrozumění o přijetí abstraktu

•

15. 08. 2015 Mezní termín pro přihlášení za zvýhodněné vložné

•

31. 08. 2015 Zaslání plné verze článku do sborníku*,**

•

04. 09. 2015 Ukončení webové registrace

•

10. 09. 2015 Konání konference GIS v plánování měst a regionů

•

31. 10. 2015 Předpokládané vydání sborníku

* Zaslané plné verze článků budou recenzovány dvěma nezávislými recenzenty a publikovány
v mimořádném čísle časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Časopis je na seznamu
Rady vlády pro vědu a výzkum a žádá o zařazení do databáze SCOPUS.
** Na konferenci lze prezentovat příspěvek i bez zaslání (publikování) plné verze článku pouze
na základě přijatého abstraktu.

PROGRAMOVÝ VÝBOR
•

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. (VŠRR)

•

Ing. Pavel Struha (Magistrát města Hradec Králové)

•

RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. (UP Olomouc)

•

Ing. Jiří Poláček, CSc. (ČÚZK)

•

Ing. Karel Janečka, Ph.D. (CAGI)

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
•

Hana Lánová (VŠRR)

•

Kristýna Savaryová (VŠRR)

•

Magdaléna Hájíčková (VŠRR)

•

Milena Petrtýlová (CAGI) – účtování konference

KONFERENČNÍ POPLATKY
Vložné – včasná registrace (do 15. 8. 2015)

1 000,- Kč

Vložné - plné

1 200,- Kč

Sleva pro člena CAGI

100,- Kč *

Sleva pro autory

100,- Kč **

Firemní referát

5 000,- Kč ***

Kolektivní členové CAGI* mohou uplatnit tato zvýhodnění:
a) Nezisková organizace
• lze nárokovat slevu (sleva pro člena CAGI) pro 2 členy kolektivního člena
b) Zisková organizace do 10 zaměstnanců
• lze nárokovat slevu (sleva pro člena CAGI) pro 2 zaměstnance kolektivního člena
c) Zisková organizace nad 10 zaměstnanců
• lze nárokovat slevu (sleva pro člena CAGI) pro 3 zaměstnance kolektivního člena
d) Strategický člen
• možnost přihlášení jednoho firemního referátu zdarma
• nárok na sponzoring v hodnotě 10 000,- Kč
• lze nárokovat slevu (sleva pro člena CAGI) pro 3 zaměstnance kolektivního člena.
Vložné zahrnuje vstup na konferenci, občerstvení, sborník abstraktů. Jednotlivé slevy lze
sčítat, kromě ***.
*
**
***

Slevu pro člena CAGI lze uplatnit pouze tehdy, je-li uhrazen členský příspěvek na rok
2015.
Slevu může uplatnit pouze 1. autor příspěvku po kladném vyrozumění o jeho přijetí.
Nevztahuje se na autory firemních referátů.
Firemní referáty neprocházejí recenzním řízením. Cena je konečná, nelze ji kombinovat
s ostatními slevami a zahrnuje vstup na konferenci, občerstvení, sborník abstraktů.

KONTAKTY
•

Dotazy ke konferenci:

gisplan@cagi.cz

•

Účtování:

petrtylovam@volny.cz

•

Registrace a aktuální informace o konferenci:
http://www.cagi.cz/konference-gis-v-planovani-mest-a-regionu-2015

SPONZORING
Sponzor konference – 10 000,- Kč
•

umístění loga v prostorách konference (hlavní sál),

•

umístění loga na stránkách konference,

•

umístění loga na tištěném programu konference,

•

možnost umístění firemního posteru/roll-up v prostorách konference.

Partner konference – 5 000,- Kč
•

umístění loga v prostorách konference (hlavní sál),

•

umístění loga na stránkách konference.

PROGRAM KONFERENCE

ČTVRTEK 10. 9. 2015

Předpokládaný časový harmonogram

09:00 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:20 Zahájení konference
10:20 – 12:00 Blok příspěvků I.
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 15:00 Blok příspěvků II.
15:00 – 15:20 Káva
15:20 – 17:00 Blok příspěvků III.

Finální program bude zveřejněný na webu konference nejpozději do konce července 2015.

