
  

 

 

 

 

 

SYMPOZIUM „DIGITALIZACE“ 
PRO VENKOVSKÉ OBCE 

 
v rámci projektu „DigiVill“ Využití digitalizace ve veřejné správě v programu Interreg 

Rakousko – Česká republika 
 

Pondělí, 17. října 2022, 9:30 – 17:00  
Úterý, 18. října 2022, 9:00 – 12:00 exkurze 

Místo konání: Steinschalerhof, Warth 20,  

Obec Rabenstein an der Pielach 

Program 
 

 Pondělí, 17. 10. 2022 

09:30 – 10:30 
 
10:30 – 10:50 
 
 
10:50 – 11:05 
 
 
11:05 – 12:45 
 
 
 
 
 
 
12:45 – 13:45 
 
13:45 – 16:45 
 
 
 
 
 
 

Příjezd, občerstvení 
 
Přivítání, představení projektu 
Zástupci českých krajů a spolkové země Dolní Rakousko 
 
Současný stav digitalizace, průzkum 
Moderuje zástupce organizace PlanSinn Planung & Kommunikation GmbH 
 
Podněty: 

• Strategie digitalizace spolkové země Dolní Rakousko: Co přijde po 
zavedení širokopásmového (vysokorychlostního) připojení? 

• Dům digitalizace: Co od něj mohou očekávat obce a občané?  
• Světlo a stín digitalizace: Příležitosti a hrozby - Digitalizace "chytře"" 
• Ukázky konkrétních příkladů z praxe: E-mapa 

 
Přestávka na oběd 
 
Kulaté stoly – mezitím přestávka a výměna účastníků 
Digi-Talk: Digitální média v obcích 
Digi-Life: Kvalitní život ve stáří s digitální podporou 
Digi-Work: Digitální ekonomika se zaměřením na venkovské oblasti 
Digi-Tools: Snadná digitální participace 
U každého stolu budou představeny a diskutovány 2-3 konkrétní příklady 

 

16:45 – 17:15 Shrnutí, zpětná vazba 

17:15 Závěr 



  

 

 

 

 

 

 Úterý, 18. 10. 2022 

08:30  Odjezd na místo dle předchozího výběru exkurze 

 
 
09:00 – 11:00 

Výběr ze 3 možností exkurze: 
• Farmářský obchod: Digitální komunikace a objednávky 

• Co-working: Nové způsoby práce v digitálním světě 
• Příklady komunikace obcí s občany 

 

11:30 Závěr, odjezd  

 

Na semináři bude zajištěno simultánní tlumočení (NJ – ČJ). Počet účastníků je omezen, aby byla 

umožněna diskuse a kvalitní výměna zkušeností. Ubytování, stravování, doprava, popř. další náklady 

budou všem účastníkům hrazeny v rámci projektu DigiVill (ATCZ248) z programu Interreg V-A AT-CZ. 

 

Ubytování a další dotazy: Počet ubytovacích kapacit je omezen (ubytování ve dvou a 

jednolůžkových pokojích), kontaktujte prosím příslušného partnera projektu (dle vašeho území), který 

s Vámi domluví podrobnosti, popř. zodpoví další dotazy: 

jižní Čechy: Luděk Fráně, frane@rera.cz 

jižní Morava: Jan Kuchyňka, jan.kuchynka@rrajm.cz 

Vysočina: Eva Sedmíková, Sedmikova.E@kr-vysocina.cz 

Dolní Rakousko: Bernhard Haas, bernhard.haas@noel.gv.at 

 

Steinschalerhof: Warth 20, A - 3203 Rabenstein im Dirndltal 

email: weiss@steinschaler.at  

www.steinschaler.at  - die Steinschaler Naturhotels 

Tel:  +43 2722 2281 – 0 

V případě Vašeho zájmu o účast na sympoziu prosím vyplňte tento registrační formulář:  

https://plan-sinn.typeform.com/to/PFVGoe1c 

Máte-li zájem o ubytování a dopravu z ČR, prosím, kontaktujte nás na této adrese: 

E-mail: jan.kuchynka@rrajm.cz 

Telefon: +420 721 980 852 

Hlavní realizátor akce: DI Bernhard Haas, Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Raumordnung und 

Gesamtverkehrsangelegenheiten Landesgeschäftsstelle für NÖ Dorferneuerung 

02732/9005-10802, bernhard.haas@noel.gv.at 

http://www.steinschaler.at/
https://plan-sinn.typeform.com/to/PFVGoe1c

