11. Bled Forum o Evropi Foresight konferenca »Prihodnost informacijske
družbe in izzivi dobrega upravljanja«
Golf Hotel Bled
11. in 12. marcec 2010

Med 11. in 12. marcem 2010 bo na Bledu potekala že 11. mednarodna foresight konferenca Bled Forum
o Evropi z naslovom "Prihodnost informacijske družbe in izzivi dobrega upravljanja".
Konferenco, ki jo organizirajo raziskovalno društvo Bled Forum o Evropi, Regionalna ustanova – Center
za podporo razvoju e-upravljanja v Jugovzhodni Evropi (CeGD) in Avstrijski znanstveni inštitut, Ljubljana
(ASO), bo kot partnerica podprla tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.
Program konference sestavljata plenarni del in sekcija, ki bo potekala 10. marca 2010: Študije
prihodnosti – foresight za Zahodni balkan.
Vrsta uglednih domačih in tujih predavateljev bo v plenarnem delu naslovila različne segmente
informacijske družbe in prihodnosti eUpravljanja, med njimi eUpravo in vidike nadaljnjega razvoja na
ravni EU po konferenci v Malmu 2009, eDemokracije, eZdravja in eVarnosti ter predstavila primere
dobrih praks. Kot primer dobre prakse bo direktor ARRS, dr. Franci Demšar, v predavanju z naslovom
""eStoritve za podporo raziskavam in financiranju raziskav", predstavil delovanje ARRS.
Eden glavnih ciljev konference je oblikovanje prispevka k nadaljnjem napredku in podpori, v prihodnost
usmerjenega in na znanju temelječega, dobrega upravljanja (oblikovanja javnih politik) v Evropi in še
posebno v državah Jugovzhodne Evrope. Udeleženci in predavatelji konference vsako leto aktivno
prispevajo k nastanku zaključne deklaracije Bled foruma o Evropi, ki se nato posreduje političnim
odločevalcem na nacionalni, evropski in globalni ravni.
Dnevni red konference je na voljo na uradni spletni strani CeGD ter na spletnem naslovu Bled foruma o
Evropi.
Število mest je omejeno, registracija je mogoča najkasneje do 1. marca 2010 do 12.00 na
elektronskem naslovu info.cegd@cegd.eu.
Vse dodatne informacije so na voljo prek elektronskega naslova info.cegd@cegd.eu ali prek kontaktnih
oseb navedenih spodaj.
Vljudno vabljeni tudi v imenu ARRS!

Kontaktne osebe:
Vsebinske in logistične informacije:
Tit NEUBAUER, CeGD, Koordinator platforme znanja, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
+386-1-478-18-29; e-mail: tit.neubauer@cegd.eu
Gorazd WEISS, ASO Ljubljana, Programme Manager, Dunajska 104, 1000 Ljubljana
+386-1-568-41-68; email: weiss@zsi.at

Informacije o Bledu: www.bled.si/en/
Hotel Golf, Bled: http://www.hotel-golf-bled.com/index.html

