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Novinky z ISA

Ministerstvo vnitra jako Národní kontaktní bod pro
Evropské programy CIP ICT-PSP, Safer Internet a
ISA pořádá 26. února 2013 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
pozornost věnována především současnosti a
budoucnosti programů CIP ICT PSP a Safer
Internet. Budou představeny jejich pracovní
programy pro rok 2013 a poskytnuty základní
informace o nových nástrojích EU pro financování
projektů po roce 2013.

Vrcholí proces schvalování aktualizace pracovního
programu ISA pro rok 2013. Příprava aktualizace
byla zahájena během léta 2012, návrh aktualizace
předložen ke stanovisku výboru ISA (tzn. členským
státům) tento leden a jeho finální schválení
Evropskou komisí se předpokládá do března 2013.

Vyhlášení 7. výzvy
programu CIP ICP-PSP
Evropská komise na svých stránkách zveřejnila
pracovní program CIP ICT PSP pro rok 2013. Výzva
byla vyhlášena 21. prosince 2012 a zveřejněna v
Úředním věstníku EU (2012/C 396/08). Její uzávěrka
byla stanovena na 14. května 2013. Další
informace ohledně 7. výzvy CIP ICT-PSP je možné
získat na adrese dana.cernohousova@mvcr.cz Pro
hledání konsorcia a partnerů do 7. výzvy CIP
ICT-PSP je možné využít stránky Ideal-ist.

Výsledky 6. výzvy
V rámci 6. výzvy Rámcového programu pro
konkurenceschopnost a inovace (CIP) bylo podáno
celkem 165 návrhů, z nichž se Evropská komise
předběžně rozhodla podpořit 67. Zástupci z ČR by
se měli zapojit do řešení celkem 13 projektů, na
jejichž
realizaci
přispěje
Evropská
komise
tuzemským subjektům více než 1 mil. €.
Mezi úspěšné české subjekty patří České centrum
pro vědu a společnost, Národní technická knihovna,
Česká televize, Technoligie v Praze, CZ.NIC,
Národní muzeum, Národní památkový ústav,
CENIA, Cognitive Security s. r. o., Český úřad
zeměměřický a katastrální, Masarykova univerzita,
Univerzita Palackého v Olomouci a Wirelessinfo.
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 v sekci „events“.

Probíhá druhá fáze projektu správy (governance)
Evropské architektury interoperability (září 2012 březen 2013), která se opírá o architektonický
rámec
TOGAF,
zejména
z hlediska
cílů
a
působnosti,
architektonických
principů
a
koncepčních architektur na vysoké úrovni.
V oblasti základních datových slovníků (Core
Vocabularies) pro e-government zahájila v prosinci
činnost pracovní skupina pro Core Public Service,
která by během zimy 2013 měla pracovat na
technologicky nezávislé, obecné reprezentaci
(popisu) veřejné služby.
Zájemci o další podrobnosti o činnosti ISA mohou
pro další informace kontaktovat rovněž
Ministerstvo vnitra (josef.hruska@mvcr.cz).

Program Safer Internet
Cílem programu Safer Internet (Bezpečnější
internet) je podpořit bezpečné využívání internetu
(zejména
dětmi
a
menšinami),
boj
proti
nedovolenému, nechtěnému a škodlivému obsahu
a zvyšování všeobecného povědomí v této oblasti
mezi rodiči, učiteli a dětmi jako koncovými
uživateli. Boj proti nelegálnímu obsahu je rozšířen i
na škodlivé chování (např. grooming) a rovněž
zohledněny nové typy komunikace jako sociální
sítě.
V
rámci
programu
jsou
pravidelně
podporovány rovněž tematické sítě zejména
neziskových organizací zaměřených na ochranu
dětí či průzkumy týkající se chování dětí a
dospívající mládeže na internetu či vytváření
znalostních bází. Celkový rozpočet programu pro
léta 2009 – 2013 je 55 mil. €.
Pracovní program pro rok 2013 a výzva budou
zveřejněny na stránkách EK v průběhu měsíce
února 2013 letošního roku. Předpokládány rozpočet
pro rok 2013 je více než 2 mil. €.

Nezapomeňte na důležité termíny
Informační den programů EU
(Praha)
Uzávěrka 7. výzvy CIP ICT-PSP:

26. 2. 2013
14. 5. 2013

Vydává: Odbor veřejné správy a eGovernmentu, oddělení rozvoje ISVS, Ministerstvo vnitra.
Kontaktní údaje: Dana Černohousová, dana.cernohousova@mvcr.cz; tel: 974 817 548, případně pracovníci uvedení u
jednotlivých informací.

