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Vyhlášení 5. výzvy
programu CIP ICP-PSP
Evropská komise na svých stránkách
zveřejnila návrh pracovního programu
CIP ICT PSP pro rok 2011. Vyhlášení výzvy je předběžně stanoveno na
28. února 2011, uzávěrka byla prozatím
stanovena na 1. června 2011.
Další informace ohledně 5. výzvy
CIP ICT-PSP je možné získat na adrese
denis.gibadulin@mvcr.cz. Pro hledání konsorcia a partnerů do 5. výzvy
CIP ICT-PSP je možné navštívit informační dny v Bruselu nebo využít stránky
Ideal-ist.

Novinky z ISA
V rámci programu ISA vznikly dva klíčové dokumenty v oblasti interoperability:
• Evropská strategie interoperability
(EIS);
• Evropský rámec interoperability (EIF)
jejichž příprava probíhala v programu
ISA (před rokem 2010 rovněž v programu IDABC). Oba dokumenty uveřejnila Evropská komise dne 16. 12.
2010 jako přílohy sdělení KOM(2010)
744 „Cesta k interoperabilitě evropských veřejných služeb“. Sdělení
prosazuje
potřebu
efektivní
interoperability mezi hlavní části Digitální agendy pro Evropu, jedné z vlajkových lodí strategie Evropa 2020. EIS
a EIF by měly plnit průvodní (metodickou) úlohu pro politiky orgánů veřejné
správy v oblasti informačních a komunikačních technologií (politiky ICT)
s ohledem na maximalizaci ekonomického a sociálního přínosu ICT vůči nim
samotným (hospodárnější a kvalitní veřejné služby) a také na pomoc občanům
a podnikatelům s využitím plného přínosu z Vnitřního trhu (např. tedy se sběrem
a podáváním informací nebo dokumentů
přeshraničně, v rámci veřejných správ
v různých členských státech EU).
Zájemci o další podrobnosti o činnosti ISA mohou pro další informace kontaktovat rovněž Ministerstvo vnitra
(josef.hruska@mvcr.cz).
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Nezapomeňte na důležité termíny
InfoDay CIP ICT-PSP Brusel
28. 2. 2011
Informační den komunitárních programů (Praha) 4. 3. 2011
Uzávěrka 5. výzvy CIP ICT-PSP:
1. 6. 2011

Informační dny
Ministerstvo vnitra jako Národní kontaktní bod pro komunitární programy CIP ICT-PSP, Safer Internet a ISA pořádá
4. března 2011 v prostorách MVČR – Centrotex, náměstí
Hrdinů 3 (metro C, Pražského povstání) národní informační
den. Zájemci o účast na informačním dnu se mohou registrovat emailem (denis.gibadulin@mvcr.cz).
Další informace k programu CIP ICT-PSP je možné získat
na informačním dni k 5. výzvě programu CIP ICT-PSP pořádaném Evropskou komisí v Bruselu 28. února 2011. Více
informací k tématu „Digitální obsah“ nabídne informační
den pořádaný EK 8. března 2011 v Lucemburku, k tématu
„ICT pro inovativní veřejné služby“ pak informační den
organizovaný EK 18. března 2011 v Bruselu.

Nabídka zapojení do existujících projektů CIP ICT-PSP
Tématická síť NET-EUCEN hledá nové členy pro rozšíření
existující tématické sítě. Vítáni jsou především zájemci z následujících oblastí:
• veřejná správa; průmyslové organizace (včetně vývojářů
SW, sdružení zabývající se ICT); výzkumné organizace
(univerzity a centra pro výzkum a vývoj); experti anebo tvůrci
politik (fyzické osoby a instituce [veřejné i soukromé]); analytik chování / psycholog / cultural mediator (všechny subjekty
zabývající se analýzou potřeb uživatelů); asociace uživatelů.
NET-EUCEN novým členům nabízí:
• stejná práva jako signatářským členům, s výjimkou financování; možnost podílet se dvakrát ročně na plenárním zasedání v Bruselu se stejnými právy (projevy a předkládání
žádostí); podílet se na evropské kampani; plný přístup ke
všem dokumentům sítě, včetně návrhů i finálních verzí;
• možnost spolupracovat na přípravě dokumentů, včetně
práva být uveden jako přispěvatel, možnost účastnit se online fór a školení pro členy či možnost hodnotit návrhy založené na přístupu zaměřeném na uživatele.
Zájemci o další informace o zapojení do tématické sítě
NET-EUCEN mohou kontaktovat Ministerstvo vnitra
(denis.gibadulin@mvcr.cz).
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