Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski regiji
Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the Danube eRegion
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3. sestanek pobudnikov

Univerza na Primorskem
sejna soba, palača Armerija, 2. nadstropje, Titov trg 4, Koper
Četrtek, 9. junija 2011 od 9:30 do 15:30

ZAPISNIK SESTANKA

Kraj: Univerza na Primorskem, Palača Armerija, sejna soba, Titov trg 4, Koper
Datum: četrtek, 9. junija 2011 od 9:30 do 15:30
Prisotni: seznam udeležencev v prilogi zapisnika (se razpošlje vsem prisotnim)
Dnevni red sestanka:
1. Pozdrav in predstavitev Univerze na Primorskem, dr. Aleksander Panjek
2. Sprejem zapisnika 2. sestanka na Mestni občini Novo mesto 21. aprila 2011
3.

Predstavitve prototipnih e-rešitev & e-storitev
a. Info točka Mestne občine Maribor, Mestna Občina Maribor
b. Uvajanje e-računov na nacionalni ravni, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine
c. Poslovna inteligenca in analitika, SAP Slovenija d.d.
d. Lokalne skupnosti 2.0,
e. 3D lokacijska informacija, Občina
f. E-turizem, UP -Turistica
g. Mobilni dostop do interneta, Mobitel d.d.

4. Razprava o predstavljenih rešitvah in predlogi njihovega izpopolnjevanja
5. Razprava o vzpostavljenih in predvidenih čezmejnih e-povezavah

6. Informacija o pripravah konference Danube eRegion Conference - DeRC v Ljubljani 20. septembra
(Conference Outline & Invitation)
7. Usmeritev priprav na konferenco 20. septembra 2011.
8. Razno

Sklepi:
1. Zapisnik 2. Sestanka na Mestni občini Novo mesto 21. aprila 2011 sprejet brez pripomb.
2. Povzetki vseh predstavljenih prototipnih rešitev so priloga tega zapisnika.
3. Do konca junija predstavniki predstavljenih prototipnih rešitev skličejo sestanke
zainteresiranih skupin z namenom skupnih predstavitev e-rešitev na konferenci Danube
eRegion Conference - DeRC , ki bo 20. septembra v Centru Evropa v Ljubljani.
4. Prof. Gričar pripravi Obrazec za predstavitve predlaganih e-rešitev oz. prototipov.
Predstavitve se na Obrazcu pripravijo v angleškem jeziku, slovenskem, ter v ostalih štirih
jezikih obmejnega območja (italijanski, avstrijski, madžarski ter hrvaški jezik).
5. Prof. Gričar pripravi osnutek vabila za konferenco Danube eRegion Conference – DeRC.
6. Smiselno bi bilo poslati vabilo vsem veleposlanikom Podonavskih dežel (morda tudi zapisnik
sestanka).
7. Konferenco se promovira in pošilja vabila vsem potencialnim partnerjem in zainteresiranim
skupinam na domačem, kot tudi čezmejnem območju Podonavske Regije. Zaželeno je, da
vsak partner vabi svoj krog potencialnih partnerjev in ostalih zainteresiranih.
8. Predvideva se interni usklajevalni sestanek en dan pred konferenco, tj. 19. Septembra v
Ljubljani.
9. Četrti, mednarodni sestanek pobude bo v torek, 20. septembra v Centru Evropa v Ljubljani.
Na sestanku bodo predstavljene splošne priložnosti čezmejnega e-sodelovanja in
povezovanja e-regij ter nakazani možni mednarodni projekti. Na tem sestanku naj bi bile
oblikovane usmeritve morebitne skupne predstavitve na Prvem poslovnem forumu
Podonavske regije (The First Danube Region Business Forum), ki ga na Dunaju 3. in 4.
novembra 2011 organizira Gospodarska zbornica Avstrije.

