
2018. április

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Miskolci Egyetem Elektronikai és Informatikai Kutató Intézete és a
Nemzeti URBACT Info Pont közös szervezésében

Smart City Konferencia Miskolcon

Időpont: 2018. április 26.

Helyszín: Miskolci Egyetem 37 sz.
Tervezett program:
09.30 – 10.00 Regisztráció

10.00 – 10.10 Köszöntő

10.10 – 10.30 Okos város a településfejlesztésben –

Kolossa József főosztályvezető Miniszterelnökség Területrendezési és
Településügyi Főosztály

10.30 –10.50 Miskolc Smart Stratégia

– Jeney Ákos. ügyvezető, MGL Creative Kft

10.50 –11.10 Smart lmpact projekt bemutatása –

Alanus Von Radecki szakértő, Fraunhofer Intézet (Németország)

11.10 –11.20 Kérdések-válaszok

11.20 – 11.40 Kávészünet

11.40 – 12.00 A Miskolcon megvalósítani kívánt Smart City Projektek
(Integrált Akcióterv) –

Horánszky Árpád városfejlesztési referens, Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata

12.00 – 12.20 Városfejlesztési jó gyakorlat átadás az URBACT Program
támogatásával –

Majorné Vén Mariann Nemzeti URBACT Pont

12.20 – 12.40 Fejlesztés okosan, okosat –

Dr. Váradiné Szarka Ágnes a Miskolci Egyetem Elektronika és informatika
Kutatóintézet igazgató

12.40-13:20 Ebéd

13.20 –13.50 Okos városok a gyakorlatban – Online Példatár –

Körmendi Katalin Lechner Tudásközpont

13.50 – 14.10 Smart Budapest - Budapest okos város jövőképe –

Garay Márton városfejlesztési csoportvezető, Budapest

14 10 –14:30 Kaposvár Smart City Stratégiájának bemutatása –

Koroknai-Kardos Beáta környezetvédelmi referens, Kaposvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata

14.30 – 15.00 Kérdések-válaszok – a konferencia zárása



 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Regisztráljon itt mielőbb: www.urbact.hu/jelentkezes

Pályázati felhívás telefonhívással támogatható adománygyűjtő rendszer használatára közhasznú
szervezeteknek

A NIOK Alapítvány a hazai mobil- és távközlési szolgáltatókkal (Magyar Telekom Nyrt., Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Zrt., Invitel
Távközlési Zrt.) partnerségben működteti a „13600” adománygyűjtő hívószámot, melyen keresztül közhasznú jogállással rendelkező szervezeteket
támogathatnak az adományozók.

A telefonos adománygyűjtés célja:

A 13600 – telefonos adománygyűjtő szolgáltatás azért jött létre, hogy az adománygyűjtő szervezeteknek egy gyors, biztonságos és átlátható
adománygyűjtési lehetőséget biztosítson. Mivel a telefonos adománygyűjtés az Invitel, a Magyar Telekom vezetékes és mobil, a Telenor, a Vodafone
valamint a Blue mobile és MOL mobile ügyfelei számára elérhető, kiemelkedő lehetőséget biztosít az adománygyűjtő szervezetek számára azzal, hogy
rendkívül széles körből kaphatnak adományokat.

Kinek ajánljuk:

Elsősorban azon szervezeteknek érdemes pályázni, akik havi szinten meg tudnak szólítani 100–150 adományozót, vagy évente egy-két alkalommal
tudnak aktívan kampányolni egy adott cél érdekében, ezzel éves szinten legalább 1000–1200 embert adományozásra késztetni. Tehát kifejezetten
tapasztalt, nagy támogatói bázissal, vagy kiemelkedő kommunikációs lehetőségekkel bíró szervezeteknek ajánljuk.

További információk elérhetők ezen a linken keresztül

vagy az alábbi elérhetőségeket használva:

E-mail: b.toth@niok.hu Tel.: +36-1-315-3151

AUTIZMUS VILÁGNAPJA 2018 - Miskolc
IDŐPONT

2018. április 4.

HELYSZÍN

Miskolc - Szent István tér

PROGRAM

Gyülekező: 9.30 - Miskolc Szent István tér, kék lufi-osztás

9:30-10:00 - Bemutatkozik Kleopátra és Pumukli, a Baráthegyi Majorság két terápiás alpakája

- Kitűző készítés- mindenki elkészítheti saját „auti” kitűzőjét

10:00- 10:40 Autizmus Világnapi ünnepség

10:00 - 10:05 Autizmus szülői szemmel (Horváth Szilvia érintett szülő)

10:05 - 10:15

Czibere Károly -EMMI - szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős
államtitkára

Dr. Kriza Ákos - Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere
10:15 - 10:20 Török Zsanett miskolci autizmussal élő fiatal első meséskönyvben megjelent

https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Palyazati-felhivas-telefonhivassal-tamogathato-adomanygyujto-rendszer-hasznalatara-kozhasznu-szervezeteknek
mailto:b.toth@niok.hu


novellájának bemutatója - meserészletet felolvas Viknyédi Balázs, autizmussal élő
fiatal

10:20 - 10:30 Csöbör Katalin országgyűlési képviselő Hubay György önkormányzati képviselő

10:30 - 10:40
Buszavató: nemzeti színű szalag átvágása, busz leleplezése, ünnepélyes
kulcsátadás - a Szimbiózis Alapítvány új, 17 személyes „speciális szállítási”
buszának útjára indítása. Közreműködnek díszvendégeink

10:40- 10:50 - Sajtótájékoztató, buszfoglalás,

kék lufis csoportkép MISKOLC feliratnál

10:50- 11:15 - KÉK SÉTA - a Szent István térről a Centrumig, közben lufi-osztás a járókelőknek

2007 december 18-án, az ENSZ 62/139-es határozata jelölte ki április 2-át az Autizmus Világnapjának azzal a céllal, hogy felhívja a világ
figyelmét az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra, amely tízmilliókat érint a földön. Az Autizmus Világnapja ENSZ határozat kéri a
tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy az autizmust minél szélesebb körben megismerjék a társadalmaikban.

Az autistákkal való szolidaritás szimbóluma a kék szín, szimbóluma a puzzle, ezért sokan ennek kifejezéseként ezen a napon, ruhájukon
kék, vagy puzzle mintás szalagot viselnek.
.
Itt iratkozhat le a Hírlevélről: Leiratkozási link

http://www.erke.hu/webgalamb/%7Bleiratkozas_link%7D

