Instytut Transportu Samochodowego zaprasza na III

KONFERENCJĘ
AV-POLAND
7 czerwca 2022 r., Hotel Sofitel Warsaw Victoria

Zgłoś udział

Automatyzacja w transporcie nie jest już tylko wiodącym trendem zmian
w sektorze motoryzacji, ale faktem. Instytut Transportu Samochodowego na
przestrzeni 70 lat swojego istnienia odpowiadał na zapotrzebowania
gospodarki i postępu technicznego w obszarze transportu drogowego i także
obecnie, wpisując się w Czwartą Rewolucję Przemysłową, staje się świadkiem
zanikania granic między ludźmi i maszynami oraz upowszechniania Internetu
Rzeczy.
Jednym z wiodących działań Instytutu jest jego zaangażowanie w popularyzację
pojazdów autonomicznych. Konferencja AV-POLAND to okazja do spotkania
przedstawicieli branży motoryzacyjnej, poznania najnowszych trendów
i osiągnięć, a przede wszystkim do dyskusji o przyszłości transportu drogowego.
Kontynuując pionierskie działania w zakresie popularyzacji tematu pojazdów
autonomicznych, Instytut Transportu Samochodowego wraz z powołanym przy
nim Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych,
zaprasza na kolejną edycję konferencji – AV-POLAND 2022.

Agenda

9:00-9:30

Otwarcie Konferencji

9:30-10:45

Wyzwania społeczne związane z automatyzacją
ransportu drogowego w Polsce
Referat podsumowujący projekt AV-PL-ROAD – Pożądany i możliwy model
automatyzacji transportu drogowego w Polsce
Referat wprowadzający – wnioski z przeprowadzonych analiz i badania
społecznego: porównanie Polski na tle innych krajów
Panel dyskusyjny – Wiedza i świadomość społeczna z zakresu automatyzacji
– co dalej?

10:45-11:15

Przerwa kawowa

11:15-12:00

Rola CK:PAP we wdrażaniu automatyzacji transportu
w Polsce - jako jeden z głównych efektów realizacji
projektu AV-PL-ROAD
Referat – Centrum Kompetencji jako odpowiedź na wyzwania związane
z automatyzacją transportu drogowego – podsumowanie pierwszego roku
działalności
Uruchomienie klastra współpracy CK:PAP jako stałej formy dialogu z biznesem
Referat – Rola psychiki kierowcy w procesie wdrażania zautomatyzowanego
transportu – szanse i zagrożenia
Referat – Rola szkoleń w bezpiecznym wdrażaniu zautomatyzowanego
transportu drogowego – rekomendacje opracowane przez CK:PAP i EFA

Cele konferencji
•
•

•
•

•
•

Prezentacja finalnych wyników realizacji projektu AV-PL-ROAD
Omówienie aspektów formalnych i legislacyjnych, a także wymaganych
zmian w celu efektywnego i bezpiecznego testowania i wdrożenia
pojazdów autonomicznych i połączonych w Polsce
Zaprezentowanie postępu w przygotowaniu rozwiązań technologicznych
pojazdów autonomicznych i prezentacja najnowszych technologii
Wymiana wiedzy i doświadczeń na temat kwestii technicznych
związanych z budową systemów automatyzujących stosowanych
w dzisiejszych pojazdach
Zwiększanie świadomości społecznej i przygotowanie społeczeństwa
do bezpiecznego oraz efektywnego korzystania z CAD
Przedstawienie szeroko rozumianych zagadnień etycznych, wyzwań
formalnych i edukacyjnych związanych z wdrożeniem pojazdów
autonomicznych.

12:00-13:00

Przerwa obiadowa

13:00-14:45

Aktualne trendy technologiczne – automatyzacja
pojazdów w przemyśle
Partnerzy biznesowi

14:45-15:00

Przerwa kawowa

15:00-16:00

Wyzwania formalne, legislacyjne i techniczne związane
z wdrażaniem pojazdów autonomicznych w Polsce
Referat wprowadzający – Nowelizacja aktów prawnych w kontekście wyników
projektu AV-PL-ROAD i podsumowanie wyników warsztatów legislacyjnych
z przedstawicielami przedsiębiorców w obszarze motoryzacji
Panel dyskusyjny – Pojazdy autonomiczne na polskich drogach – wyzwania na
gruncie prawnym, infrastrukturalnym i technologicznym

16:00-16:15

Przerwa kawowa

16:15-17:00

Inicjatywy międzynarodowe z udziałem Polskich podmiotów
– efekty realizacji projektów i działań międzynarodowych

17:00-17:15

Zakończenie konferencji

Miejsce konferencji
Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule hybrydowej, będzie
połączeniem tradycyjnego spotkania w sali konferencyjnej ze spotkaniem
w formie online. Ekran wyginany LED FLEX o łącznej szerokości 18 metrów,
zdalne połączenia z prelegentami, studyjne nagłośnienie i oświetlenie zapewnią
niezapomniane wrażenia z uczestnictwa, zarówno fizycznego jak i wirtualnego.
Kilkudziesięciu realizatorów i techników scenicznych oraz przede wszystkim
zaproszeni prelegenci będą dbali o to, by poczuli się Państwo wyjątkowo
w trakcie naszego wydarzenia.

Więcej informacji

avpoland.com
facebook.com/avpoland
twitter.com/av_poland

Patroni i partnerzy

