
Dołącz do nas i zbuduj przyszłość  
informacji geoprzestrzennej!

Europa pod względem udostępniania danych w zakresie informacji geoprzestrzennej
(GI) jest zróżnicowana. W ramach europejskiego projektu ENERGIC OD pracujemy nad
budową systemu do ujednolicania i udostępniania GI dla wszystkich potencjalnych
użytkowników. Chcemy umożliwić start-upom, naukowcom, przedsiębiorcom
i administratorom korzystanie z GI na nowe sposoby. Otwieramy dostęp do danych w UE
i zmieniamy życie obywateli. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w naszym
projekcie, do podzielenia się swoimi doświadczeniami i przedstawienia nam swoich
potrzeb. Czekają na Państwa nagrody pieniężne w wysokości 1500, 1000 oraz 500 EUR!

Czy jesteś twórcą aplikacji, naukowcem, przedsiębiorcą, programistą, wspierasz open data, lub po
prostu potrzebujesz narzędzia GI dla swojego hobby? Dołącz do nas, a przyczynisz się do rozwoju
innowacji w Europie! Wasze opinie są ważne i mają rzeczywisty wpływ na nasz projekt!

ENERGIC OD zmienia GI w wielu dziedzinach: inteligentnych miastach, służbie zdrowia, handlu,

urbanistyce, rolnictwie, sporcie, architekturze, kartografii, prognozowaniu pogody i innych.

ENERGIC OD łączy wszystkie rodzaje i źródła GI w całość, oferując każdemu użytkownikowi silny

interfejs i jeden punkt dostępu do danych.

Dołącz do nas jeszcze dziś. To proste!

Odwiedź nasze FORUM na http://forum.energic-od.eu/ i zarejestruj się.
Dołącz do dyskusji.
Pomóż nam rozwiązać rzeczywiste problemy.
Poznaj ludzi takich jak Ty.
Poinformuj nas o swoich potrzebach i doświadczeniach w dziedzinie GI.
Nasi eksperci codziennie monitorują Forum.
Weź udział w konkursie ENERGIC-OD.

Konkurs – opracuj aplikację GI oraz jej biznesplan (otwarcie konkursu latem 2016).

Wygraj 1500, 1000 lub 500 EUR!
Zarejestruj się jako indywidualna osoba lub firma.
Będziesz miał możliwość współpracy z najlepszymi ekspertami GI w Europie.
Pomożemy Ci rozwinąć Twój pomysł na biznes.
Zacznij współpracę z naszymi inżynierami oprogramowania  i rozwiń własne umiejętności.

Projekt ENERGIC-OD jest finansowany przez Komisję Europejską i składa się z 15 instytucji partnerskich w całej

UE (Umowa nr 620400). Wśród partnerów znajdują się ośrodki badawcze, firmy z branży IT, firmy konsultingowe

w zakresie zarządzania oraz władze regionalne.

Aby uzyskać więcej informacji o projekcie odwiedź naszą stronę internetową:
http://www.energic-od.eu/
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