Nemoforum - PO Z V Á N K A
Jménem nizozemské agentury KadasterInternational, zajišťující projekt nizozemské vlády
zaměřený mimo jiné i podporu rozvoje sdružení Nemoforum,
Vás srdečně zveme na

seminář "NEMOFORUM"
který se koná ve středu 17. října 2001 od 9:30 hodin v konferenčním sále
v 6.patře budovy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Pod sídlištěm 9, Praha 8.
Program:
9.30 – 12.00 : uzavřené jednání pro členy Pléna Nemofora resp. jimi delegované zástupce
Bert van Wijnbergen - předseda výboru Ravi:
Přehled vývoje Ravi, nizozemské rady pro geoinformace
(informace o nizozemské platformě, po jejímž vzoru bylo založeno Nemoforum)
Jan Polman – vedoucí projektu nizozemské vlády („Podpora ČÚZK“)
Zhodnocení vývoje Nemofora
(prezentace hodnotící zprávy zpracované na základě průzkumu mezi členskými
organizacemi Nemofora)
Diskuse
Oběd
13.30 – 16.00 : odpolední část s účastí členů pracovních skupin Nemofora a hostů
Jiří Černohorský, Josef Hojdar - vedoucí pracovní skupiny Nemofora (č.1 – NGII)
Národní geoinformační infrastruktura České republiky
(Program rozvoje NGII byl přijat Radou vlády pro SIP - jak postupovat dál?)
Karel Welter, vedoucí manažer agentury KadasterInternational:
Kadaster - agentura pro katastr a pozemkové registry v Nizozemsku
(charakteristika, úloha a postavení nizozemské agentury pro katastr)
Diskuse

Účel semináře:
• poskytnout relevantní informace k uvedeným tématům, společně je prodiskutovat a přispět tak
k utváření stanovisek - nikoli dospět ke konečným rozhodnutím.
Upozorňujeme zástupce všech účastnických organizací (členy Pléna), že obsah semináře
(zejména zpráva o hodnocení Nemofora a následná diskuse k tomuto tématu) by se měl stát
východiskem pro jednání Pléna Nemofora začátkem listopadu (úterý 6.11.).
Dokumenty:
• Česká verze dokumentu „Nemoforum - hodnotící zpráva“ bude zaslána všem členům Pléna
Nemofora, soubor s anglickým originálem zájemcům na požádání zašle sekretariát Nemofora.
• "Program NGII" je (ve znění předloženém Radě vlády pro SIP) na požádání k dispozici
v sekretariátu Nemofora.
Organizační zajištění:
• sekretariát Nemofora, tel. 02/ 8404 1595, fax 02/8404 1428, e-mail: nemoforum@cuzk.cz
Pozn.: Příspěvky zahraničních účastníků budou prezentovány v angličtině,
po celou dobu konání semináře (včetně diskusí) bude zajištěno simultánní tlumočení.

