patronat

Program ramowy 7 czerwca 2018 Teatr Szekspirowski Gdańsk (8:30-12:00)
Godz.

Blok

Temat

09:00 - 10:20

Przywitanie i wprowadzenie
do inicjatywy „„PRORoK”.

Świat nowej mobilności w polskich warunkach,
odpowiedź na stereotypy, otwarcie na przyszłość.

15 min.

Temat przewodni:
„„To be or not to be?!“ przyszłość
mobilności – polskie perspektywy.
(prof. dr Stephan Rammler)

Wycieczka w przyszłość – prezentacja eseju
stworzonego przez jednego z najważniejszych
projektantów nadchodzącej rzeczywistości,
doradcę koncernów motoryzacyjnych oraz
niemieckiego rządu, autor wielu bestsellerów,
który zaprezentuje wizję świata i naszej
własnej przyszłości.

45 min.

Nowe trendy mobilności, a zrównoważony rozwój miast na przykładzie
Trójmiasta. (Piotr Smolnicki,
Politechnika Gdańska)

Trwałe planowanie obszarów metropolitalnych
oraz (prze)budowa w kontekście powstających
i przewidywanych trendów mobilności urbanistycznej - spojrzenie z punktu widzenia
ekologicznego projektowania przestrzennego
z uwzględnieniem nowości transportowych oraz
innowacji, zapewnienia realizacji potrzeb dnia
dzisiejszego z zachowaniem dla przyszłych pokoleń zasobów środowiska naturalnego. Szanse
i zagrożenia dla aglomeracji Trójmiasta.

20 min.

Przerwa kawowa

VI SIO N I I

10:20 - 10:50

10:50 - 12:00

Czas

Rejestracja uczestników

V ISION I

8:30 - 9:00

Zakres

Move multimobil – Drezdeńska
kampania dotycząca łączonego
transportu zbiorowego w 2017 r.
(Frank L. Fiedler, Kierownik Działu
Planowania Rozwoju Transportu,
Miasto Drezno)

Kampania skierowana na promocję nowych
rodzajów mobilności. Model kooperacji
pomiędzy miastem, agencją marketingową
i mieszkańcami. Doświadczenia, wnioski oraz
reakcje społeczeństwa.

20 min.

Future City Dresden – projekty
obywatelskie i wizja systemu transportu zeroemisyjnego. (Norbert
Rost – kierownik projektu „„Miasto
Przyszłości” w Dreźnie, Departament
Kontroli Politycznej/Strategii)

Jak zorganizowana jest mobilna przyszłość
naszych miast? Wizje oraz sposoby wdrożenia
zeroemisyjnego transportu.

20 min.

Wprowadzanie autobusów zasilanych
wodorem do transportu publicznego.
(Emmanuel Schuddinck – dyrektor
wykonawczy, Justy)

Europejska strategia korytarzy wodorowych
i program motywacyjny FCH-Jive. Koncepcja
Wind to Mobility. Energia odnawialna w transporcie zbiorowym na przykładzie projektu Auxerre
Eolbus – publiczna flota autobusów wodorowych zasilana w 100% z energii odnawialnej.

20 min.

Pytania i dyskusja VISION I. i II.

10 min.

patronat

Program ramowy 7 czerwca 2018 Teatr Szekspirowski Gdańsk (12:00-00:00)
Godz.

Blok

Temat

13:30 - 15:00

Lunch

BUSI N E S S

12:00 - 13:30

15:00 - 15.30
15:30 - 16:30

Czas

Pięć lat bezpłatnego transportu miejskiego w Tallinie – ucząc się i inspirując innych.
(Allan Alaküla, Head of Tallinn EU Office)

20 min.

Praktyczne doświadczenia z budowy sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych
w Polsce. (Rafał Czyżewski GreenWay Infrastructure Poland)

20 min.

Aktualny stan polskiej elektromobilności.
(Andrzej Szady, Enspirion - Grupa Energa)

20 min.

System odbioru energii elektrycznej z farm wiatrowych a elektromobilność
– odpowiedź na kryzys? (Krzysztof Smacki, P.N.B.E.)

20 min.

Pytania i dyskusja

10 min.
Przerwa kawowa

sesja
plenarna

Ekspercka dyskusja i podsumowanie idei, potrzeb oraz szans na kreowanie nowego
świata oraz fundament ruchu „„nowa mobilność” 5 foteli jedna przyszłość.

16:30 - 19:30

Czas wolny

19:30 - 20:00

Small talk przy szampanie

20:00 - 21:30

Koncert Grupy MoCarta

21:30 - 00:00

Networking przy winie i pinchos

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie konferencji

60 min.

