BIM4industry 2021
Spotkajmy się wokół idei BIM w przemyśle.

INNOWACYJNY TEMAT

BIM4industry 2021

BIM4industry to pierwsze w Polsce wydarzenie
nakierowane na wymianę doświadczeń przedstawicieli
środowisk, zaangażowanych w proces popularyzacji i
wdrożenia metodyki BIM (władze ustawodawcze,
administracja publiczna, inwestorzy, projektanci,
wykonawcy) skupionych wokół idei BIM w przemyśle.

Kiedy?
26-28 maja 2021 r.

Branża budowlana w Polsce znajduje się u progu nowej
ery przemysłowej. Czwarta rewolucja przemysłowa,
zwana „Przemysłem 4.0”, powoduje, że budownictwo
konsekwentnie dostosowuje się do bardziej rozwiniętych
cyfrowo gałęzi przemysłu. To zmienia nie tylko sposób
projektowania, budowy, ale także późniejszego
użytkowania i zarządzania obiektami. Pamiętajmy, że
nawet najbardziej zautomatyzowana fabryka przyszłości
to też budynek, który trzeba zaprojektować, wybudować,
a później sprawnie nim zarządzać.
Wydarzenie organizowane jest przez Digital Innovation
Hubhub4industry oraz BIM Klaster.

Gdzie?
online
Tematyka
Technologia BIM
(Building Information Modelling)w
przemyśle

UCZESTNICY
Planowana liczba
350 uczestników
Podział na profile
Inwestorzy
Projektanci
Wykonawcy

PRZEBIEG WYDARZENIA
BIM4industry to 3-dniowe wydarzenie, zaplanowane w taki sposób, aby uczestnicy sami mogli tworzyć swoją
własną agendę i wybierać sesje, w których chcą uczestniczyć.
Podczas wydarzenia przejdziemy wraz z ekspertami przez cały proces inwestycyjny – od planowania,
projektowania, realizowania po utrzymanie inwestycji z wykorzystaniem metodyki BIM.

Dzień 1

Zapraszamy wszystkich do wspólnego wyrównania wiedzy poprzez udział w
prelekcjach i wirtualnej debacie z udziałem przedstawicieli MRPiT.

Dzień 2

Uczestnicy wybiorą jedną z trzech równoległych ścieżek tematycznych, związanych
z ich zawodem bądź zainteresowaniami: inwestorzy, prelegenci, wykonawcy. Dzień
zamkną dyskusje tematyczne w pokojach, objęte limitem miejsc.

Dzień 3

Uczestnicy mogą kontynuować wybraną ścieżkę edukacyjną poprzez udział
praktycznych warsztatach z ekspertami BIM Klastra.

w

Unikalna forma BIM4industry to nasza odpowiedź na dzisiejszą sytuację. Dzięki hybrydowemu połączeniu
prelekcji online, warsztatów i dyskusji tematycznych, uczestnicy mają możliwość równocześnie zdobywać
wiedzę, wymieniać doświadczenia i nawiązywać nowe kontakty biznesowe.

ORGANIZATORZY
Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) to
ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych promująca otwarte
spojrzenie na wykorzystanie innowacyjnych technologii w budownictwie. To
możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, udziału w konferencjach i
warsztatach tematycznych. Dostęp do ekspertów, szkoleń i doradztwa.
Wspólne realizowanie projektów zwiększające przewagę konkurencyjną na
rynku.
BIM Klaster zawiązany został w 2012 roku, z inicjatywy kilku firm z województwa małopolskiego. Grupa
inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie silnie związani z branżą budowlaną, IT i technologiami informacyjnymi.
Dziś BIM Klaster funkcjonuje jako oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie zrzeszające proinnowacyjne i
wysoko wyspecjalizowane mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, z całej Polski.
BIM Klaster jest organizatorem m.in. konferencji Projektowanie Przyszłości - cieszącej się uznaniem branży,
najstarszej (od 2014 r.), organizowanej w Polsce konferencji dedykowanej nowoczesnym technologiom ze
szczególnym uwzględnieniem tematyki BIM.
Więcej informacji: www.bimklaster.org.pl
Digital Innovation Hub Krakowskiego Parku Technologicznego i
partnerów: firm ASTOR, T-Mobile Polska, uczelni Akademii
Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz ekspertów z
BIM Klastra i Instytutu Kościuszki.
To kompleksowy punkt wsparcia dla firm produkcyjnych, które planują transformację cyfrową i chcą
wprowadzić do swoich fabryk najnowocześniejsze rozwiązania.
hub4industry to jeden z pięciu hubów innowacji cyfrowych powołanych w ramach konkursu Ministerstwa
Rozwoju, Pracy i Technologii p.n. “Standaryzacja usług hubów innowacji cyfrowych dla wsparcia cyfrowej
transformacji przedsiębiorstw” w ramach programu „Przemysł 4.0” na lata2019-2021.
Więcej informacji: www.hub4industry.pl

BIM4industry to wydarzenie, które po raz pierwszy w Polsce połączy zarówno przedstawicieli środowisk
zaangażowanych w proces wdrożenia metodyki BIM (władze ustawodawcze, administracja publiczna), jak i
projektantów, wykonawców, popularyzatorów tej metodyki, a także inwestorów. Działając na styku
wszystkich tych grup, jesteśmy przekonani, że spotkanie wokół idei BIM w przemyśle przyniesie wymierne
korzyści - wyrównanie wiedzy, wymianę doświadczeń i nowe kontakty biznesowe.

