FORUM NAPREDNIH TEHNOLOGIJA −
POTENCIJALI GRADA NIŠA
Beograd, 10. novembar 2016. godine – Drugi Forum naprednih
tehnologija održaće se 15. i 16. novembra u Oficirskom domu u
Nišu, najavljeno je na konferenciji za novinare u beogradskom
Medija centru. Drugi Forum prilika je da se kroz izložbe i
panele prikažu dostignuća naprednih tehnologija, rečeno je na
konferenciji. U okviru Foruma održaće se i sedmi ICT forum,
koji organizuje Regionalna privredna komora Niš, kao i sajam
zapošljavanja u organizaciji Nacionalne službe za
zapošljavanje.
„Ideja Foruma je prezentacija privrednih, naučno-obrazovnih i
ekonomskih potencijala grada Niša u oblasti naprednih
tehnologija. Cilj je upoznavanje firmi i institucija, kao i
upoznavanje IT sektora i obrazovnog sistema, kako bi se
obrazovanje prilagodilo potrebama IT tržišta“, rekao je član
Gradskog veća Niša Mihajlo Zdravković.
Medijima se obratio i pomoćnik ministra trgovine, turizma i
telekomunikacija Sava Savić.
„Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija izradilo je
strategiju razvoja industrija informacionih tehnologija kojom
je predviđeno jačanje start-up ekosistema i u manjim i većim
gradovima. Jedan ovakav Forum, koji okuplja privredu, IT
sektor, industriju i obrazovanje jeste šansa za razmenu znanja
i iskustva, i za zapošljavanje novog kadra. Potrebe Evropske
unije do 2020. godine pokazuju da će biti mesta za 900.000 IT
stručnjaka, a u Srbiji između 50.000 i 100.000. Resorno
ministarstvo spremno je da, kroz programe okrenute ka
iskorišćavanju kapaciteta naučno-tehnoloških parkova, jačanju
kadrovskih kapaciteta, podršci obrazovnom sektoru, uvođenju
poreskih olakšica za nove kompanije, podrži jačanje cele IT
zajednice“, rekao je pomoćnik ministra Savić.

„Forum naprednih tehnologija – potencijali grada Niša“
predstavlja početak realizacije ideje mapiranja Niša kao
centra naprednih tehnologija.
„U domenu IKT na teritoriji Niša i regiona postoji više od
1000 zaposlenih u 200 uspešnih firmi, koje su u 2015. godini
ostvarile prihod od preko 30.000.000 evra. Postoji, međutim,
mnogo više firmi čiji razvoj zavisi od informacionokomunikacionih tehnologija, pa će ovaj Forum biti prilika da
takve firme dobiju sve neophodne informacije iz ovih oblasti“,
rekao je predstavnik Regionalne privredne komore Niš Zoran
Marković.
Medijima su se obratili i dekan Elektronskog fakulteta u Nišu
Dragan Janković i predstavnik Klastera naprednih tehnologija
NiCat i kompanije Photon optronics Rade Nikolov.
Razlozi za pokretanje projekta Foruma naprednih tehnologija
leže u činjenici da nema jasne slike o razvojnim i
investicionim kapacitetima i mogućnostima Niša i stepenu
razvijenosti sektora naprednih tehnologija, kako u lokalnoj
sredini tako i na nacionalnom i regionalnom nivou.
Organizatori Foruma naprednih tehnologija su Grad Niš i
partneri: Regionalna privredna komora Niš, Nacionalna služba
za zapošljavanje, Elektronski fakultet u Nišu i Niški klaster
naprednih tehnologija NICAT.
Detaljnije informacije o Forumu naprednih tehnologija možete
pronaći na sajtu www.forumnt.rs,
a na raspolaganju je i PR tim Foruma – kontakt: 063/70-96-596.

Компанија Хајнекен донирала
милион
динара
Стрељачком
клубу Ниш 1881
Олимпијски комитет Србије и Зајечарска пивара одлучили су да
донацију ове компаније, вредну милион динара, поклоне
Стрељачком клубу Ниш 1881, који је један од најтрофејнијих
нишких спортских клубова. Донацију је у име клуба примила
прослављена репрезентативка у стрељаштву и освајач бројних
медаља на светским, европским и балканским такмичењима, Лидија
Михајловић. Она је захвалила донатору и Олимпијском комитету
Србије што су проценили да ће овај новац највише користити
нишком стрељачком клубу и додала да ће он бити искоришћен за
куповину електронских мета. На тај начин, рекла је
Михајловићева, биће побољшан квалитет тренинга.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић поручио је да је јако важно
да постоје друштвено-одговорне компаније које, својим
донацијама, помажу не само спортским клубовима већ и Граду
Нишу. Он је додао да је Стрељачки клуб Ниш 1881, за више од
100 година постојања, успешно представљао Град Ниш на
најпрестижнијим европским и светским такмичењима.
Наша прослављена репрезентативка, рекордер у гађању из
ваздушне пушке и освајач многобројних европских, светских и
балканских медаља, учесница Олимпијских игара, Лидија
Михајловић амбасадор је спорта не само нашег града, него и
Србије. Једном речју, њени успешни резултати, али и резултати
које су постизали и остали такмичари овог клуба, привукли су и
привлаче велики број младих да тренирају овај спорт, рекао је
градоначелник и додао да ће се локална самоуправа, са своје
стране, трудити да помогне да се обезбеде квалитетни услови за
тренирање, јер је то предуслов за постизање добрих резултата.

