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O KONFERENCJI

Jakie powinno być miejsce polskich samorządów w cyfrowej 
transformacji państwa, która przyspiesza i będzie przyspieszać 
w 3 dekadzie XXI wieku - epoce sztucznej inteligencji, big data, 
blockchain, wirtualnej rzeczywistości?

Czy postawimy na kontynuację, czy zdobędziemy się na skokowe zmiany, adekwatne do 
technologicznej rewolucji i czasów pandemii COVID-19?

To fundamentalne pytania, jakie postawią przed uczestnikami 24 Konferencji 
„Miasta w Internecie” jej Organizatorzy.

Spotkanie zorganizowane zostanie, w sposób bezpieczny dla uczestników i prelegentów, 
jako transmisja online ze studia Warszawie – 19 listopada 2020 r.  Patronaty honorowe 
objęły w tym roku: Ministerstwo Cyfryzacji, Unia Metropolii Polskich oraz Związek 
Powiatów Polskich. 

Stowarzyszenie „MIASTA W INTERNECIE"
powołana w 1998 roku organizacja ekspercka 
wspomagająca władze publiczne w programowaniu rozwoju cyfrowego, 
realizacji projektów elektronicznej administracji i smart cities oraz 
aktywna strategicznie na polu rozwoju kompetencji niezbędnych do 
życia i pracy w środowisku cyfrowym. Współpracuje z samorządami 
lokalnymi i regionalnymi, Rządem RP, uczelniami wyższymi 
oraz innymi organizacjami pozarządowymi. 
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Finansowanie cyfryzacji sektora publicznego w czasach 
postpandemicznych: źródła, cele i linie demarkacyjne
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Cyfrowe wyzwania dla samorządów – perspektywa 2030. 
Potrzeba redefinicji
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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ 
W 24 KMWI?
INSPIRUJĄCE WYDARZENIE
Konferencja „Miasta w Internecie” to inspirujące i uznane w Polsce 
forum prezentacji i debaty na temat cyfrowego rozwoju, 
adresowane do sektora publicznego, nauki, biznesu 
oraz organizacji pozarządowych.

KLUCZOWI EKSPERCI
Grono prelegentów i dyskutantów stanowią kluczowi eksperci 
rozwoju cyfrowego i osoby decyzyjne w zakresie cyfryzacji 
administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawiciele 
największych światowych i polskich firm teleinformatycznych.

CIEKAWY PROGRAM 
Tematyka konferencji dotyka wszystkich najważniejszych aspektów 
związanych z transformacją cyfrową państwa oraz innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych wiodących firm ICT.
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