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programů EU v oblasti informační společnosti
Vyhlášení 6. výzvy
programu CIP ICP-PSP
Evropská komise na svých stránkách zveřejnila
pracovní program CIP ICT PSP pro rok 2012. Výzva
byla vyhlášena zveřejněním 1. února 2012 a
zveřejněna v Úředním věstníku EU (OJ 2012/C
30/03),
její
uzávěrka
byla
stanovena
na 15. května 2012.
Další informace ohledně 6. výzvy CIP ICT-PSP je
možné získat na adrese denis.gibadulin@mvcr.cz
Pro hledání konsorcia a partnerů do 6. výzvy CIP
ICT-PSP je možné navštívit informační dny
v Bruselu nebo využít stránky Ideal-ist.

Novinky z ISA
Program ISA spustil novou službu – Joinup.eu - pro
využití zástupci z řad veřejné správy, soukromého
sektoru a další odborné i široké veřejnosti se
zájmem o rozvoj ICT řešení pro veřejné služby.
Joinup.eu je jednotná integrovaná platforma pro
spolupráci (collaborative platform), která svým uživatelům poskytuje nástroje pro on-line jednání,
sdílení zdrojů a informací, vzdělávání a společnou
práci.
Byly zveřejněny předběžné výsledky z průzkumu o
současném přístupu členských států EU k řízení
metadat. Průzkum patří mezi aktivity prováděné
v rámci akce ISA s názvem Zvyšování sémantické
interoperability
v evropských
systémech
elektronických veřejných služeb (e-government).
6.
února
2012
bylo
ukončeno
veřejné
připomínkování návrhu specifikace pro popis
sémantických aktiv (ADMS).
Zájemci o další podrobnosti o činnosti ISA mohou
pro další informace kontaktovat rovněž Ministerstvo
vnitra (josef.hruska@mvcr.cz).

Tematické workshopy EK
Objective 5.3:
"Contribution of satellite systems
to 100% EU broadband coverage"
Theme 3:
"ICT for Health, ageing well and
inclusion" - All objectives
Objective 5.1: "Cybersecurity"
Theme 2:
"Digital content open data
and creativity" - All objectives
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Informační dny
Ministerstvo vnitra jako Národní kontaktní bod pro
Evropské programy CIP ICT-PSP, Safer Internet a
ISA pořádá 20. února 2012 v prostorách MVČR –
Centrotex, náměstí Hrdinů 3 (metro C, Pražského
povstání) národní Informační den. Zájemci o
účast na informačním dnu se mohou registrovat emailem. V rámci letošního informačního dne bude
zvláštní
pozornost
věnována
digitalizaci
obsahu ve spojení s Evropskou digitální knihovnou
Europeana, kdy pozvání na informační den přijal
Marco Marsella z Evropské komise, který své
vystoupení zaměří na toto specifické téma.
Zapojení do projektů v této oblasti je vhodné nejen
pro knihovny, muzea či galerie, ale rovněž pro
společnosti vyvíjející software.
Další informace k programu CIP ICT-PSP je možné
získat na tematických workshopech pořádaných
Evropskou komisí. Aktuální termíny konání dalších
informačních dnů EK je možné najít na stránkách
programu CIP ICT PSP.

Výsledky 5. výzvy
V rámci 5. výzvy Rámcového programu pro
konkurenceschopnost a inovace (CIP) bylo podáno
celkem 188 návrhů, z nichž se Evropská komise
předběžně rozhodla podpořit 44. Zástupci z ČR
by se měli zapojit do řešení celkem 8 projektů, na
jejichž
realizaci
přispěje
Evropská
komise
tuzemským subjektům cca. 1 mil. €.
Mezi
podpořené projekty patří STORK 2.0, zabývající se
otázkami elektronické identifikace a GEN6 věnující
se podpoře IPv6 ve veřejné správě, do jejichž
řešení
se
zapojilo
Ministerstvo
vnitra..
Mezi další úspěšné české subjekty patří Národní či
Umělecko-průmyslové muzeum, které se zúčastní
projektů zaměřených na zpřístupnění svých sbírek
prostřednictvím
Evropské
digitální
knihovny
Europeana. Z dalších organizací, jejichž projekty
byly navrženy EK ke spolufinancování patří CZ.NIC,
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IZIP, Plzeňský
kraj, město Dobříš či společnost ELTODO-CITELUM.

Nezapomeňte na důležité termíny
Informační den programů EU
(Praha)
Uzávěrka Safer Internet
Uzávěrka 6. výzvy CIP ICT-PSP:

20. 2. 2012
29. 3. 2012
15. 5. 2012

Vydává: Odbor Hlavního architekta eGovernment, oddělení mezinárodního eGovernment, Ministerstvo vnitra.
Kontaktní údaje: Jiří Průša, jiri.prusa@mvcr.cz; tel: 974 817 532, případně pracovníci uvedení u jednotlivých informací.

