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Informatie voor pers 22.01.2013
Mag onmiddellijk gecommuniceerd worden.

European Data Forum 2013
De Europese Big Data gemeenschap groeit echt!
Het Europese Data Forum (EDF) is een jaarlijkse bijeenkomst van industrie,
onderzoekers, beleidsmakers en onafhankelijke gemeenschapsinitiatieven om
de uitdagingen en kansen voor (Big) Data in Europa te bekijken.
De volgende editie van het EDF zal in Dublin, Ierland gehouden worden op 9-10 april, 2013. Het
programma bestaat uit presentaties en netwerksessies door leiders uit de industrie, academici,
beleidsmakers en onafhankelijke initiatiefnemers. De onderwerpen zijn zeer gevarieerd en
betreffen o.a. onderzoek, technologische ontwikkeling, opleiding, kennisoverdracht en
commercialisatie.
De vice-president van de Europese Commissie, Antonio Tajani lanceerde recent het Actieplan
Ondernemerschap 2020. Dit plan wijst naar de toegang tot Open Data en Big Data als een must
en stel dat “Investeren in digitale technologieën niet langer een keuze”is. Na de initiatieven van
Neelie Kroes (in verband met Open Data, bijvoorbeeld) is dit weer een duidelijk signaal voor de
Europese Digital economie.
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De juiste samenwerkingsverbanden zullen ervoor zorgen dat veelbelovende ideeën van het
onderzoeksstadium naar een succesvolle aanvaarding en investeringen zal leiden. Tegelijkertijd
zullen de betrokken partijen elkaars commerciële strategieën verstreken in deze europese
industrie die dynamisch, toekomstgericht is en zeer geïntegreerd werkt.
Terwijl deze sector werkt aan het succes, zijn er nog een aantal strategische vragen op te
lossen:






Is de Europese economie klaar voor Big Data?
Wat zijn de meest recente innovaties en business modellen voor Open Data en Linked
Data? Welke platformen, markten, richtlijnen en strategieën voor ogen hebben bij het
opzetten van een data ecosysteem?
Worden de juiste partijen betrokken?
Passen de applicatiescenario’s en technische of niet technische concepten in verband
met Big Data leveranciers en consumenten binnen thema’s zoals smart cities, milieu,
georuimtelijk informatie, eScience en social media?
Welk innovatieve Business Intelligence oplossingen biedt Europa aan?
Hoe kan de sector het best aansluiten bij de Europese onderzoeksagenda (zoals Horizon
2012) en draaiboeken voor wetenschap, technologie en innovatie? En welke
omgevingsfactoren, zoals standardisatie en commerciële mogelijkheden, zijn essentieel
om de Europese ambities tot een winstgevende data economie te realiseren?

EDF2013 Feiten
Wat: European Data Forum 2013 (EDF2013)
Waar: Croke Park Conference Centre in Dublin, Ireland
Wanneer: April 9 to 10, 2013
Meer informatie: http://2013.data-forum.eu/
Registratie (EDF2013 is gratis): http://2013.data-forum.eu/news/european-data-forum-2013call-contribution/registration
Twitter: https://twitter.com/EUDataForum , hashtag: #EDF2013
Pers: http://2013.data-forum.eu/about/press-area
LinkedIn Groep: http://www.linkedin.com/groups/European-Data-Forum-4356346
Contact: edf2013@data-forum.eu
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Programma en oproep tot deelname
We zijn op zoek naar inspirerende presentaties die de volgende topics in verband met Big Data
beheer en analyse behandelen: technologie, appliacties, socio-economie, beleid, ... De
presentaties kunnen variëren in formaat en focus, afhankelijk van het verwachtte publiek en de
presentatoren. Voorstellen zullen beoordeeld worden door een commissie van de organisatie
van het Europese Data Forum (http://2013.data-forum.eu/about/organizers) op basis van de
relevantie voor het domein en de doelstelling van het evenement.
Ben je geïnteresseerd om deel te nemen als gastspreker voor EDF2013, lees dan de oproep tot
deelname (in het Engels) http://2013.data-forum.eu/news/european-data-forum-2013-callcontribution en lever je voorstel voor een presentatie in vóór 22 februari 2013 (14:00 CET).

Registratie – Reizen - Sponsoring
Registratie en deelname aan het Europese Data Forum 2013 is gratis http://2013.dataforum.eu/news/european-data-forum-2013-call-contribution/registration. Er zijn beperkte
mogelijkheden voor reisvergoedingen. Deze zijn voornamelijk bedoeld voor KMO’s, NGO’s en
NPO’s. Gelieve de EDF2013 website te volgen voor meer details.
Wil je nauwer betrokken zijn bij de organisatie van het Europese Data Forum 2013 gelieve dan
de sponsorinformatie op EDF2013 website te bekijken en/of neem contact op met de
sponsorverantwoordelijken: Nuria De Lama Sanchez en/of Elena Simperl.
Het Europese Data Forum 2013 is een gemeenschappelijk initiatief van de volgende EC
projecten:







BIG (http://big-project.eu/)
LOD2 (http://lod2.eu/)
PlanetData (http://planet-data.eu/)
Optique (http://www.optique-project.eu/)
envision (http://www.envision-project.eu/) and
TELEIOS (http://www.earthobservatory.eu/)

Het EDF 2013 wordt gesteund door de Europese Commissie en door het Digital Repository of
Ireland (http://www.dri.ie/), STI International (http://www.sti2.org/) en DERI, NUI Galway
(http://www.deri.ie/). EDF2013 is verbonden met het Iers voorzitterschap van de Raad van de
EU (http://www.eu2013.ie/).
Contacteer ons als je vragen hebt.
Het EDF2013 team hoopt je te ontmoeten in Dublin, Ierland in April!
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EDF 2013 Perscontacten
EDF2013 persverantwoordelijke
Martin Kaltenböck, Semantic Web Company, Austria
Email: m.kaltenboeck@semantic-web.at
EDF2013 locale persverantwoordelijke
Deirdre Lee (DERI, NUI Galway, Ireland)
Tel. +353 91 495336
Fax +353 91 495541
Email: Deirdre.Lee@deri.org

EDF2013 Pers: http://2013.data-forum.eu/about/press-area
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