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a comunităților

Ne face o deosebita plăcere să vă invităm la Forumul de discuții
Smart Village – “Transformarea digitală a comunităților”, care
va avea loc fizic în perioada 1-4 iulie, Hotel Delta, Jupiter,
Mangalia, începând cu ora 8.30.
Fiți parte componentă din viziunea și strategia Smart și alăturațivă, pentru a face trecerea de la modelul tradițional de
administrație locală la Smart City si Smart Village, participând la
forumurile derulate de comunitatea noastră.

Forumul Smart Village –Transformarea digitală a comunităților
Program Provizoriu
Ziua 1 – joi 1 iulie
Welcome champagne, întâmpinarea oaspeților în recepția hot
elului, salutul de bun venit și proceduri de acomodare.
Ziua 2 – vineri 2 iulie
Sesiunea 1:
8.30 – 9.00 - coffee
9.00 – 10.30 – Prezentări Smart Village pe tematica:
•
Infrastructură rurală;
•
Dezvoltarea unui mod de viață simplu și sănătos de tip Satul Intel
igent;
•
Politicile privind satele inteligente;
•
Smart Governance - Soluții bazate pe date și TIC.
10.30 – 11.00 – coffee break
Sesiunea 2:
11.00 – 12.30
•
Durabilitate ecologică, socială și economică;
•
Platforme portal de tip Smart;
•
Digitalizarea infrastructurilor;
•
Model de afaceri Smart City.
12.30 – 14.00 – lunch break și socializare .

GALA DINNER

•

20.00 – 21.00
Sesiune networking (la barul hotelului), discuții, premieri,
într-un cadru plăcut-formal, oferind numeroase oportunit
ăți de interacțiune între cei prezenți.

Ziua 3 – sâmbătă 3 iulie

•
•

•

8.30 – 9.00 – coffee;
9.00 – 12.30 – Prezentări soluții, modele Smart de bună p
ractică, proiecții video referitor la rolul digitalizării în dezv
oltarea rurală, legislația în domeniu și stabilirea direcțiilor
privind consolidarea unei viziuni Smart Village, semnată d
e primarii participanți.
12.30 – 14.00 – lunch break și socializare.

Ziua 4 – duminică 4 iulie
•

concluzii

Temele conferinței includ tematica prezentată dar nu se limitea
ză la ele, pe parcurs le vom actualiza.

Despre Eveniment
În conformitate cu prevederile naționale privind unele măsuri de spriji
nire a dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale, cu Noua Ag
endă Urbană și cu politicile Uniunii Europene, comunele din zonele ur
bane funcționale pot implementa soluții „Smart City” si „Smart Village
”. În cadrul conceptului, digitalizarea este o cerință obligatorie care co
ntribuie la furnizarea de servicii publice inteligente pentru populație, p
recum și la creșterea nivelului de trai.
În contextul începutului perioadei de programare 2021-2027, vă invită
m să faceți parte din efortul de schimbare administrativă și să particip
ați la Forumul „SMART VILLAGE - Transformarea digitală a comunitățil
or ”, care va avea loc la Hotel Delta * **, Jupiter, România în perioada
1-4 iulie 2021.
Ediția 2021 se va concentra pe rolul digitalizării în dezvoltarea intelige
ntă a comunităților, pentru a îmbunătăți funcționarea infrastructurilor
și managementul public general. De asemenea, ne concentrăm pe proi
ecte în domenii precum rețele inteligente de iluminat public, alimenta
re cu apă potabilă și canalizare, colectarea și transportul deșeurilor, șc
oli inteligente, avertizare timpurie pentru situații de risc climatic, pano
uri solare pentru încălzire, conectare la rețeaua internet, conexiune la
pompe de căldură , etc.

La sfârșitul dezbaterilor, vom redacta „Smart Village Vision”,
un document care conține elemente legate de implementar
ea soluțiilor „smart”. Viziunea pe termen lung pentru zonel
e inteligente este o oportunitate de a pune în aplicare agen
da rurală europeană și de a oferi cetățenilor și companiilor
de afaceri recunoașterea și atenția pe care o merită.
Forumul „SMART VILLAGE - Transformarea digitală a comun
ităților” se adresează primarilor, viceprimarilor, șefilor de d
epartamente și mediului de afaceri. Este organizat de Smart
Village S.R.L. , care deține marca „Smart Village”. Este un cic
lu bianual de dezbateri, care își propune să sprijine autorită
țile pentru a crea comunități atractive.

CAZARE
Hotel Delta 3*
Jupiter
01 - 04 iulie - 3 zile

Preț 2160 lei/camera dublă – 3 nopți
Preț 2910 lei/camera dublă – 4 nopți
Preț 3560 lei/camera dublă – 5 nopți
Prețul include \cazare all inclusive + paricipare conferință + Gala Dinner și coffee break.
Ofertă valabilă cu plata până la 15 iunie 2021.
După această perioadă prețurile vor fi majorate.

CAZARE

Hotel Poseidon 4*
Jupiter

Dublă Seaview (cu vedere laterală la mare din balcon):
965 lei/noapte/cameră dublă.
Tarif copil 7-12 ani: 84 lei/noapte; Tarif copil peste 12 ani:
263 lei/noapte.

Prețul include \cazare all inclusive + paricipare conferință + Gala Dinner și coffee break.
Ofertă valabilă cu plata până la 15 iunie 2021.
După această perioadă prețurile vor fi majorate.

Concept Family
All Inclusive
• Acces și sezlong cu umbrela (in limita disponibilităților),
la piscina Hotelului California;
• Acces la saună și jacuzzi la Hotel California ( cu
rezervare prealabilă);
• 2 sezlonguri cu umbrelă incluse/camera pe plajă
Copiilor sau pe plaja California pentru toți turiștii cazați
în hotelurile Grupului CoHotels;
• La fiecare din cele două sectoare de plaje, turiștii
beneficiază de DJ și echipe de animatori, care vor
umple momentele petrecute la soare cu jocuri și
concursuri captivante;
• Internet Wifi gratuit în camere și în spațiile comune;
• Parcare pazită și supravegheată video la Hotel Delta –
serviciu cu plată.

Primul și al 2-lea copil între 0 - 7 ani cazați în cameră cu
doi adulți, beneficiază de gratuitate 100% la cazare și
masă, cu pat suplimentar inclus (max 1 / camera).
Peste 7 ani achită 66 lei/zi. Peste 12 ani achită 202 lei/zi.

Clubul Copiilor – TOTUL INCLUS
pentru turiștii Cohotels
Casa cu Povești – pe scena de sub cupola teatrului din parcul de
distracții „Baby Land” vor fi prezentate zilnic spectacole interactive de
teatru pentru copii, susținute de actori profesioniști.
Centrul de Dans și Atitudine – cursurile de initiere în dans și expresie
corporală vor fi integrate cu cursuri de Zumba pentru mămici și copii.
Atelierul de Creație – într-un spațiu special amenajat, animatori
profesioniști îi vor introduce pe copii în fiecare zi în tainele
modelajului, picturii, artei origami.

Școala de Teatru – pentru toți copiii pasionați de actorie, o trupa de
profesioniști va susține zilnic cursuri de inițiere în acest univers
fascinant.
Plaja Copiilor – o întreagă plajă aparținând grupului Cohotels este
amenajată cu tobogane și jocuri gonflabile. O echipă de animatori
profesioniști se va dedica organizării jocurilor și concursurilor pentru
cei mici. Pe lângă amenajările de plajă, special pentru mămici, tătici
și bunici vor fi puse la dispoziție jocuri de table și sah.

Babyland (1630 –2300 ) Unicul parc de distracții interactive pentru copii
din Sudul litoralului. Aici vei găsi instalate noile modele de tobogane,
plase elastice, curse cu obstacole. În fiecare seară, petrecerile tematice
și parada personajelor de poveste îi vor avea ca invitați speciali pe
Batman, Spiderman, zâna Ariel și mai vechii eroi din povestiriile cu pirați
și indieni.
Grădinița cu program de babysitting (0900-1200 si 1600- 2100) locul în
care îți poți lasa copilul sub atenta supraveghere a animatorilor
hotelului.Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 12 ani. Situată în
incinta hotelului California .
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Consultanță
Elaborarea Viziunii și Strategiei Smart Village
Potrivit legislatiei actuale, prin conceptul de „Smart Village” se în
țelege ansamblul de activități și proiecte implementate la nivelul
localităților care respectă anumite cerințe cumulative.
Echipa noastră oferă autorităților publice, servicii de consultanță
în vederea elaborării Viziunii și Strategiei Smart Village, ca parte
componentă a Strategiei de Dezvoltare Locală.
În baza Strategiei Smart Village, comunele din cadrul zonelor ur
bane funcționale, în calitate de beneficiari eligibili, pot derula în
parteneriat cu municipiile reședință de județ, municipii și orașe,
proiecte destinate regenerării urbane, de mobilitate și proiecte
privind soluții inteligente de conectare la utilități.
Serviciile de consultanță în vederea întocmirii și elaborării
Viziunii și Strategiei Smart Village, pentru perioada 2021 - 2027,
pot fi solicitate în baza Legii nr. 98/2016 -privind achizițiile public
e, prin încredințare directă, cod CPV 71241000-9 - Studii de
fezabilitate, servicii de consultanță, analize.

Elaborarea Viziunii și Strategiei Smart Village va
parcurge următoarele etape:
• Analiza situației existente din punct de vedere socio economic și de mediu;
• Consultarea factorilor interesați;
• Elaborarea viziunii privind transformarea digitală a loc
alității;
• Întocmirea Strategiei Smart Village (concept, obiective
, priorități);
• Dezbateri privind propunerea de strategie și aprobare
a ei ca act normativ.

FII ALĂTURI DE NOI

Inscrie-te aici!
Project Manager
Viorel Stoica
Tel / WhatsApp : 0761 22 87 81
email: office@satulinteligent.ro
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