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REPUBLIKA HRVATSKA
Središnji državni ured
za razvoj digitalnog društva
Zagreb, rvana Lučića 8
KLASA: 380-01118-01102
URBROJ: 520-18-03
Zagreb, 18. siječnja 2018.
Forum ICT - društvo, Osijek, 23. ožujl<a 2018.
PI'of.dr.se. Anđelko Milardović

Predmet: Pismo potpore prvom "Forumu ICT - društvo"

Poštovani gospodine

Milardović,

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva ovim putem želi izraziti punu potporu
hvalevrijednom projektu "Forum ICT - društvo", kojim se na zanimljiv način promovira jačanje ICT
sektora u Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i Republici Hrvatskoj.
"Forum ICT - društvo" zamišljen je kao sredstvo otvaranja dijaloga o sociologijskom odnosu
informacijsko-komunikacijskih tehnologija i njihovu utjecaju na društvo druge moderne, uključujući
promišljanje pozitivnih i negativnih utjecaja rCT-a na društvo u kontekstu tehnološkog determinizma
globalnog informacijskog društva 21. stoljeća. Smatramo da će zamišljena razmjena ideja, slobodnih
rasprava, dijaloga i poslovne suradnje među akterima biti nadasve korisna.
Posebno nas raduje što projekt "Forum rCT - društvo" u vidu ima regionalnu razvojnu
koncepciju Slavonije, Baranje i Osijeka kao središta iste, te zaustavljanje iseljavanja mlade populacije i
njihovo zapošljavanje kao educiranih i motiviranih radnika u perspektivnim i kvalitetnim tvitkama.
Također, želja nam je pohvaliti i činjenicu da projekt "Forum ICT - društvo" kao jedan od ciljeva
navodi i povezivanje svih hrvatskih regija s uspješnim centrima izvrsnosti u području ICT industrije i
Zagrebom kao središtem. Tome će zasigurno pridonijeti i prijedlozi i inicijative kojima "Forum ICT društvo" teži biti poticajan pri izradi analiza i strategija lokalnog (Osijek), regionalnog (Osječko
baranjska županija) i nacionalnog (Republika Hrvatska) razvoja u kontekstu ICT politika, sve u funkciji
digitalne ekonomije kao nove forme ekonomije 21. stoljeća.
Zbog regionalne i nacionalne dimenzije rCT-a, ne sumnjamo da će projekt "Forum ICT društvo" uspješno uključiti mnoge aktere ICT sektora na nacionalnoj razini .
Želimo Vam puno uspjeha u daljnjem radu.
S poštovanjem,

Na znanje: Ured Predsjednika Vlade RH
g. Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda

