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1. ÚVOD
Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) bol prijatý dňa 24. októbra
2006 Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/(„Rozhodnutie
o programe“). Tento program Spoločenstva je spustený na obdobie rokov 2007-2013 a je
organizovaný v rámci troch viacročných špecifických programov:
− Program pre podnikanie a inovácie (EIP),
− Program podpory politiky informačných a komunikačných technológií (IKT PSP),
− Program Inteligentná energia – Európa (IEEP).
Podrobne sú činnosti, ktoré majú byť týmito tromi špecifickými programami každý rok
podporované, oopísané v troch osobitných pracovných programoch. Podrobnejšie informácie
o CIP, jeho špecifických programoch, súvisiacich pracovných programoch a ich
implementácii možno nájsť na portáli CIP: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
Tento dokument predstavuje Pracovný program Programu podpory politiky IKT, ktorý
definuje priority výziev na predkladanie návrhov, výziev na predkladanie ponúk a iných
podporných akcií, ktoré sa majú začať v roku 2008. Podrobnejšie informácie týkajúce sa tohto
programu nájdete na internetovej stránke CIP Programu podpory politiky IKT na adrese
http://ec.europa.eu/ict_psp.1

2. KONTEXT, CIELE A VŠEOBECNÝ PRÍSTUP
2.1. KONTEXT: INICIATÍVA i2010
Strategický rámec EÚ, i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť2 podporuje otvorené, inovatívne a konkurencieschopné digitálne hospodárstvo a zdôrazňuje
IKT ako hnaciu silu inklúzie a kvality života. Stratégia i2010 je kľúčovým prvkom
obnoveného lisabonského partnerstva pre rast a zamestnanosť, ktorý buduje integrovaný
prístup k politikám informačnej spoločnosti audiovizuálnych médií v EÚ.
Stratégia i2010 navrhuje tri priority pre európske politiky informačnej spoločnosti a médií:
i) dokončenie jednotného európskeho informačného priestoru, ktorý podporuje otvorený
a konkurencieschopný vnútorný trh informačnej spoločnosti a médií,
ii) posilňovanie inovácií a investícií do výskumu IKT s cieľom podpory rastu a tvorby
väčšieho počtu lepších pracovných miest,
iii) dosiahnutie inkluzívnej európskej informačnej spoločnosti, ktorá bude v súlade s trvalo
udržateľným rozvojom a ktorej prioritou bude zlepšenie verejných služieb a kvality
života.
Na dosiahnutie týchto priorít stratégia i2010 spája akcie regulačného zamerania, akcie
politickej koordinácie a podporu prostredníctvom finančných nástrojov na úrovni
1
2

Internetová stránka ICT PSP je prístupná aj z portálu CIP
Viď http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
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Spoločenstva. IKT PSP v rámci CIP predstavuje jeden z hlavných finančných nástrojov
stratégie i2010.

2.2. CIELE IKT PSP
Zámerom IKT PSP je stimulovať inovácie a konkurencieschopnosť prostredníctvom širšieho
zavádzania a najlepšieho možného využívania IKT občanmi, vládami i podnikmi. Napriek
pokroku v oblasti zavádzania IKT v Európe môže byť využívanie týchto technológií ešte
lepšie. Podniky, a to najmä malé a stredné (MSP), môžu vo väčšej miere a lepším spôsobom
využívať IKT pri inovácii svojich produktov, služieb a procesov; verejné organizácie môžu
lepšie využívať pokrok v oblasti IKT na poskytovanie efektívnejších a kvalitnejších služieb.
Prijatie IKT podnikmi vo všeobecnosti rieši súkromný sektor. Verejné politiky by sa mali
sústreďovať na vytváranie podmienok pre rozvoj podnikov.
Prijímanie IKT v oblastiach verejného záujmu vyžaduje proaktívnejšie politiky. Medzi hlavné
prekážky širšieho a lepšieho využívania IKT v oblastiach ako je zdravotníctvo, inklúzia,
verejná správa, alebo energetická efektívnosť patrí nedostupnosť služieb založených na IKT,
nedostatočná interoperabilita riešení v rôznych členských štátoch, ako aj rozdrobenosť trhu
s riešeniami založenými na IKT.
IKT PSP pomáha prekonať tieto prekážky, ktoré bránia rozvoju informačnej spoločnosti pre
všetkých, podporovaním cieľov stratégie i2010. Pomáha rozvíjať trhy s inovatívnymi
riešeniami založenými na IKT predovšetkým v oblastiach verejného záujmu. Tým podporuje
otváranie širšieho spektra nových podnikateľských príležitostí, a to najmä pre inovatívne MSP
poskytujúce riešenia na báze IKT.
IKT PSP podporuje a stavia na činnostiach zameraných na čo najlepšie využívanie a širšie
zavádzanie IKT na národnej a regionálnej úrovni – najmä tých, ktoré sú podporované
Európskym fondom regionálneho rozvoja (ERDF). Bude zabezpečená koordinácia IKT
v rámci CIP a ERDF, s cieľom maximalizovať dosah podpory Spoločenstva, a to najmä
prostredníctvom existujúcich štruktúr správy a riadenia ustanovených pre ERDF a CIP –
informovaním národných/regionálnych orgánov alebo organizácií, ktoré boli príjemcami
grantov CIP vytvorených na ich príslušnom území.

2.3. MALÉ A STREDNÉ PODNIKY A IKT PSP
IKT PSP ponúka príležitosti inovatívnym MSP v sektore IKT, ako aj tým MSP, ktoré dokážu
dobre využiť IKT na vylepšenie svojich produktov, služieb a podnikateľských procesov.
Dosahuje to prispievaním k tvorbe širších trhových príležitostí a lepších služieb pre MSP.
Program bude dopĺňať a stavať na národných, regionálnych a iných iniciatívach EÚ pre MSP.
IKT PSP bude konkrétne:
− urýchľovať uplatnenie služieb verejného záujmu, ktoré sú pre MSP priamo prospešné, po
celej EÚ. Príkladom je použitie IKT, aby bolo možné uplatňovanie novej smernice EÚ
o službách. To pomôže otvoriť a ďalej rozvíjať trhy so službami pre všetky podniky,
najmä MSP,
− pomáhať pri predchádzaní fragmentácii trhov EU s inovatívnymi službami a produktmi
založenými na IKT, najmä v oblastiach verejného záujmu. Otvoria sa tak nové príležitosti
4
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a podporí rast a rozvoj inovatívnych MSP, ktoré tak budú môcť pri šírení svojich inovácií
ťažiť z väčších trhov,
− financovať spoluprácu MSP dodávajúcich inovatívne riešenia na báze IKT pre pilotné
projekty a networkingové aktivity s primárnymi používateľmi týchto riešení,
Preto sa očakáva, že IKT PSP bude mať dosah na široké spektrum MSP zahŕňajúce omnoho
viac než len tie, ktoré sa priamo podieľajú na podporovaných akciách.

2.4. PRACOVNÝ PROGRAM IKT PSP NA ROK 2008
2.4.1. Obsah pracovného programu
Pracovný program 2008 opisuje témy, ciele a druh akcií, ktoré budú podporované v rámci
IKT PSP po výzve na predkladanie návrhov a ponúk v roku 2008. Zároveň obsahuje výberové
kritériá a pravidlá účasti na programe.
Pre predmetné témy Pracovný program špecifikuje ciele, ktoré majú byť dosiahnuté za
pomoci podpory Spoločenstva, očakávaný výsledok a očakávaný dosah. Pre každý cieľ tiež
popisuje druh činností, ktoré budú podporované, vrátane pilotných akcií a tematických sietí
(detailné opisy sú uvedené v kapitole 3 a 4).

2.4.2. Prístup: Dôraz na obmedzený súbor tém doplnených horizontálnymi akciami
Podpora spoločenstva sa dosahuje koncentráciou financovania na obmedzený počet akcií
v rámci vopred vymedzených tematických oblastí vyžadujúcich financovanie zo strany
Spoločenstva. Identifikácia a výber týchto tém, ako aj podrobnejších cieľov, na ktoré je
potrebné sa v rámci každej z nich zamerať, sú založené na nasledovných kritériách:
− riešenie politicky prioritných oblastí, v súlade s iniciatívou i2010, ktoré sú podporované
členskými štátmi a širším okruhom zainteresovaných strán,
− zvyšovanie inovačnej schopnosti Únie a podpora rozvoja trhov na úrovni EÚ s
inovatívnymi výrobkami a službami na báze IKT,
− jednoznačná potreba finančnej intervencie na úrovni EÚ,
− zainteresované strany sú pripravené mobilizovať primerané finančné a ľudské zdroje na
vykonanie akcií podporujúcich daný cieľ.
Dopĺňajúc akcie podporované v roku 2007, program sa bude sústreďovať na dve hlavné témy
roku 2008 a na tému zameranú výlučne na zdieľanie skúseností a znalostí týkajúce sa
významnej oblasti IKT.
Dvomi hlavnými témami sú:
− IKT pre používateľsky jednoduchú administratívu, verejné služby a inklúziu,
− IKT pre energetickú efektívnosť a trvalú udržateľnosť v mestských oblastiach.
Tieto témy budú podporované obmedzeným počtom pilotných projektov s vysokým dosahom,
ako aj tematickými sieťami zameriavajúcimi sa na špecifické ciele. Pilotné projekty
a tematické siete budú vyberané prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov.
5
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Téma zameraná výlučne na zdieľanie skúseností a znalostí sa týka „vývoja a bezpečnosti
Internetu“. Zahŕňa tri okruhy: RFID, dôvera a bezpečnosť a uplatnenie IPV6. Akcie v rámci
tejto témy sú zamerané na mobilizáciu zainteresovaných strán s cieľom zdieľať skúsenosti,
budovať konsenzus o spoločných prístupoch a pripravovať cestovné mapy pre zavádzanie,
podporu a rozširovanie zavádzania inovatívnych riešení na báze IKT. Podpora bude
poskytnutá prostredníctvom tematických sietí vybraných po výzvach na predkladanie
návrhov.
Pre každú z uvedených tém bol na rok 2008 identifikovaný súbor cieľov. Tieto sú rozpísané
v kapitole 3.
Navyše bude poskytnutá podpora vo forme výziev na predkladanie ponúk na uskutočnenie
všeobecných štúdií, analýz, benchmarkingových aktivít, konferencií a podujatí, ktoré pomôžu
monitorovať a podporovať rozvoj informačnej spoločnosti.
Témy a ciele popísané nižšie v kapitole 3 a 5 zahŕňajú tri kategórie akcií, ktoré možno
zabezpečiť prostredníctvom Programu podpory politiky IKT, ako je definované v článku 26,
ods. 2) 3 právneho základu CIP:
− Ciele pracovného programu uvedené v časti 1.1 až 2.3 predstavujú ciele definované
v rámci bodov b) a c) článku 26,
− Ciele pracovného programu v časti 3.1 až 3.3 sa týkajú bodu b) článku 26,
− Ciele pracovného programu v časti 4.1 až 4.2 sa týkajú bodu a) článku 26.

2.4.3. Implementácia
Odlišná povaha a špecifické aspekty cieľov rozpísaných v kapitole 3 si vyžadujú osobitné
implementačné opatrenia. Boli identifikované tri typy nástrojov:
− Pilotný projekt (typu A) – nadväzuje na iniciatívy v členských štátoch alebo
v asociovaných krajinách,
− Pilotný projekt (typu B) – stimuluje zavádzanie inovatívnych služieb a produktov
založených na IKT,
− Tematické siete – poskytujú fórum pre zainteresované strany na výmenu skúseností
a dosahovanie konsenzu.
Tieto nástroje sú podrobne definované v kapitole 4.

3

Článok 26 Ustanovenie a ciele, ods.2) Program na podporu politiky IKT stanovuje tieto akcie:
(a) rozvoj jednotného európskeho informačného priestoru a posilnenie vnútorného trhu výrobkov a služieb IKT a
výrobkov a služieb založených na IKT,
(b) stimulovanie inovácií prostredníctvom rozsiahlejšieho zavádzania IKT a investovania do IKT,
(c) rozvoj inkluzívnej informačnej spoločnosti a účinnejších a výkonnejších služieb v oblastiach verejného
záujmu a zlepšovanie kvality života.
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3. OBSAH VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK V ROKU
2008
3.1. TÉMA 1: IKT PRE POUŽÍVATEĽSKY JEDNODUCHÚ
ADMINISTRATÍVU, VEREJNÉ SLUŽBY A INKLÚZIU
Úvod
V nadväznosti na akcie začaté v roku 2007, táto téma podporuje politiku EÚ v oblasti
eGovernmentu, eInclusion a eHealth. Konkrétne sa týka nasledovných cieľov:
− príprava implementácie Smernice o službách,
− zmierňovanie administratívnej záťaže,
− zabezpečenie dostupnosti pohotovostných služieb pre všetkých,
− IKT pre kvalitné starnutie;
− budovanie kapacít pre eInclusion;
− zlepšovanie certifikácie produktov eHealth.
V prípade prvých štyroch z vyššie uvedených cieľov budú podporované pilotné projekty so
zámerom pomôcť pri definovaní spoločných a interoperabilných prístupov k navrhovaným
riešeniam, pripraviť šírenie osvedčených postupov, preukázať ich pridanú hodnotu
a identifikovať prekážky širšieho uplatnenia.
Čo sa týka ostatných cieľov, budú podporované tematické siete, ktoré budú spájať
zainteresované strany s úmyslom zdieľať skúseností, budovať konsenzus a pripravovať
implementačné agendy.
V rámci tejto témy bude prioritne financovaný cieľ č. 1.1.
Cieľ 1.1: Príprava implementácie Smernice o službách
Nástroj financovania: Pilotný projekt typu A – je určený na podporu jednej pilotnej akcie,
s objemom príspevku EÚ do výšky 7 miliónov €.
Cieľom je nadväzovať na aktivity členských štátov, ktoré podnikajú pri implementácii článku
8 a ostatných príslušných článkov Smernice č. 2006/123/ES o službách4.
Smernica o službách vyžaduje vytvorenie „miest jednotného kontaktu“ (ďalej len MJK)
v každom členskom štáte, prostredníctvom ktorých môže každý poskytovateľ služieb (bez
ohľadu na to, či pochádza z danej alebo z iného členského štátu) dištančne a v elektronickej
forme vybaviť všetky procedúry a formality potrebné na začatie alebo výkon svojich činností.
4

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm: „zabezpečia, aby bolo možné ľahko
splniť všetky postupy a formálne náležitosti vzťahujúce sa na prístup k činnostiam v oblasti služieb a ich
vykonávanie na diaľku a elektronickými prostriedkami prostredníctvom príslušného miesta jednotného kontaktu
a u príslušných orgánov.“
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Prostredníctvom MJK (a zároveň priamo prostredníctvom príslušného úradu) môže cieľový
členský štát vyžadovať určitý objem informácií a množstvo podkladov, ako podmienku pre
povolenie poskytovania služieb na svojom území (prostredníctvom zriadenia prevádzky,
alebo bez nej) a pre povolenie a dokončenie zriadenia prevádzky poskytovateľa služby (napr.
registrácia v obchodnom registri, získanie povolenia na výkon určitej činnosti, doloženie
potrebnej kvalifikácie, atď.).
Navrhovaný pilotný projekt sa bude musieť zaoberať viacerými otázkami týkajúcimi sa
možností IKT v oblasti cezhraničnej interoperabilnej implementácie Smernice o službách
a výmeny autentických i elektronických dokumentácií (vrátane dokumentov vydaných
verejnými orgánmi v iných členských štátoch).
Pilotný projekt by sa mal sústrediť minimálne na dva sektory služieb, z ktorých každý musí
byť dostatočne veľký na to, aby preukázal robustnosť riešenia, jeho rozšíriteľnosť
a reprodukovateľnosť.
Cieľové výsledky a charakteristiky
− Integrovaný pilotný projekt odrážajúci a nadväzujúci na národné systémy v súlade
s požiadavkami Smernice o službách a poskytujúci účinnú cezhraničnú implementáciu.
Mal by byť založený na:
•

spoločných špecifikáciách dohodnutých medzi národnými orgánmi poverenými
implementáciou smernice a podieľajúcich sa na pilotnom projekte. špecifikácie budú
verejne sprístupnené bez poplatkov,

•

vzájomnom uznávaní a interoperabilite elektronickej dokumentácie a osvedčení.

− Pilotné riešenie by malo mať nasledovné črty:
•

súlad s legislatívnym rámcom EÚ – podľa národnej implementácie daného rámca;
vybrané riešenia najmä nesmú byť diskriminujúce, musia byť všeobecne sprístupnené
a interoperabilné a musia rešpektovať požiadavky Smernice č. 2006/123/ES,

•

preukázané zjednodušenie operácií pre poskytovateľa služieb pri uchádzaní sa
o poskytovanie služieb v inom členskom štáte,

•

musí byť technicky solídne, reprodukovateľné a škálovateľné,

•

vysoká miera využiteľnosti a spoľahlivosti.

− Participujúce národné orgány budú pilotný systém prevádzkovať minimálne po dobu
jedného roka v časovom rámci navrhovaného pilotného projektu. Prevádzková fáza
pilotného projektu by mala zahŕňať podniky – najmä MSP – ktoré by v plnej miere
otestovali cezhraničné možnosti aplikácií.
− Mala by byť určená rozšíriteľnosť a škálovateľnosť pilotného projektu. Preto ak je pilotný
projekt spustený pre úvodných účastníkov, riešenie by malo byť rozšírené minimálne do
jednej ďalšej členskej krajiny alebo asociovanej krajiny, aby sa potvrdila technická,
organizačná a právna realizovateľnosť. Rovnako bude dôležité identifikovať záležitosti,
ktoré by mohli vyžadovať hlbšiu analýzu s cieľom identifikovať prípadné následné
regulačné akcie.
− Pilotný projekt by mal vyprodukovať referenčný materiál vrátane usmernení, príručiek,
atď. a bude musieť zahŕňať akcie zamerané na šírenie informácií, ktoré umožnia
príslušným orgánom v členských štátoch, v ktorých tento pilotný projekt nie je
v prevádzke, implementovať (alebo replikovať) interoperabilné riešenia.
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− Konzorcium zainteresovaných strán preto bude musieť zahŕňať národné orgány poverené
implementáciou Smernice, ako aj tie, ktoré vypracovali a dohodli spoločné špecifikácie
pilotného projektu. Na základe výsledkov uplatnenia pilotného projektu bude možno
potrebné spoločné špecifikácie do určitej miery adaptovať predtým, než budú sprístupnené
na zapracovanie do systémov všetkých členských štátov. Podporuje sa účasť daného
odvetvia – poskytovateľov riešení, ako aj zaangažovanie európskych/medzinárodných
normalizačných subjektov.
− Mohli by byť zriadené mechanizmy vo forme riadiacich a/alebo monitorovacích skupín,
ktoré by zahŕňali členské štáty, poskytovateľov riešení a príslušné zainteresované strany
nachádzajúce sa mimo konzorcia zainteresovaných strán angažovaných v pilotnom
projekte, s cieľom dosiahnuť čo najširšiu zhodu v oblasti spoločných špecifikácií.
− Pilotný projekt by tiež mal zohľadňovať prebiehajúce súvisiace aktivity týkajúce sa
Smernice o službách v členských štátoch, ako aj prácu podporovanú Komisiou5 (napr.
akcie GR-INFSO, GR MARKT a GR-DIGIT-IDABC6).
Očakávaný dosah
Očakávaným dosahom úplnej implementácie Smernice o službách bude podpora vnútorného
trhu so službami, ktorý umožňuje poskytovateľom služieb spadajúcim do rozsahu Smernice,
a to najmä MSP, poskytovať služby kdekoľvek v rámci EÚ.
Keďže implementácia Smernice by mala viesť k používateľsky jednoduchému cezhraničnému
on-line vybavovaniu procedúr a formalít, malo by sa znížiť administratívne zaťaženie
žiadateľov, ako aj verejnej správy.
Cieľ 1.2: Znižovanie administratívnej záťaže v rámci EÚ
Nástroj financovania: Pilotný projekt typu B - je určený na podporu do dvoch pilotných akcií
Cieľom je znížiť administratívnu záťaž (ďalej AZ) prostredníctvom využitia inovatívnych
riešení na báze IKT. Na tento účel bude poskytnutá podpora pilotným akciám, ktoré budú
umožňovať aktívnu výmenu skúseností, analýz, metodík a osvedčených postupov medzi
správnymi orgánmi členských štátov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Pilotný projekt by mal zároveň vyprodukovať opätovne využiteľný súbor odporúčaní, ktorý
by mal pomôcť pri prevode osvedčených postupov v rámci EÚ (napr. analytických nástrojov
a metodík, procesných zmien a IT podpory). Sem by tiež mali patriť prostriedky na meranie
dosiahnutého zlepšenia v oblasti efektívnosti a účinnosti z hľadiska občanov a podnikov, ako
aj u samotných správnych orgánov, využívajúce metriku definovanú v štandardnom
nákladovom modeli7 a/alebo iné prístupy.
Cieľové výsledky a charakteristiky
Navrhované pilotné projekty by sa mali sústrediť na jednu alebo niekoľko z nasledovných
výziev:
1.

Otázka postupov, ktorá sa sústreďuje na čelenie osobitným výzvam eGovernmentu
týkajúcim sa Akčného programu EÚ na znižovanie administratívnej záťaže

5

Relevantné aktivity Komisie sú dostupné prostredníctvom adresy: http://ec.europa.eu/ict_psp .
GR-INFSO činnosti eGovernmentu: http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/index_en.htm
GR-DIGIT-IDABC: http://ec.europa.eu/idabc/
GR-MARKT: http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm
7
Sieť štandardného nákladového modelu http://www.administrative-burdens.com/
6
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(KOM(2007) 23 v konečnom znení8) v dôsledku nariadení Komisie9, no taktiež
urýchlenie zdieľania národných programov zjednodušovania10,
2.

Otázka používateľského rozhrania pre občanov, ktorá má prispieť k hmatateľnej
redukcii času, peňazí, stresu a zdrojov potrebných na to, aby občania vyhoveli
administratívnym požiadavkám a nariadeniam, podali žiadosti o výhody a služby
a/alebo o poskytovanie informácií.

3.

Otázka používateľského rozhrania pre podniky, ktorá má prispieť k hmatateľnej
redukcii času, peňazí a zdrojov, ktoré musia podniky (najmä MSP) investovať do súladu
s vládnymi predpismi.

Očakáva sa, že navrhovaný pilotný projekt bude obsahovať nasledovné: (zoznam nie je
vyčerpávajúci)
− analýzu súčasnej administratívnej záťaže,
− identifikáciu osvedčených postupov a aktívnu výmenu skúseností s riešeniami na báze
IKT s cieľom znížiť administratívnu záťaž,
− inovatívnu implementáciu a/alebo replikáciu identifikovaných praktík na zníženie záťaže
prostredníctvom IKT,
− sledovanie zlepšenia a meranie
a cieľového zlepšenia),

ukazovateľov

(vrátane

východiskových

meraní

− rozsiahle šírenie analytických nástrojov, metodík a implementačných prístupov s cieľom
podnietiť všetky členské štáty k implementácii výsledkov pilotného projektu. V tomto
ohľade by pilotný projekt mal využívať na budovanie spoločenstiev a aktívnu výmenu
skúseností medzi profesionálmi z národných správnych orgánov prostriedky
a funkcionality portálu Komisie zvaného ePractice.EU.
Očakávaný dosah
− Výrazná redukcia administratívnej záťaže pre celú škálu vládnych služieb s vysokou
mierou využitia, výrazným sociálnym alebo hospodárskym vplyvom v kontexte troch
výziev uvedených medzi cieľmi vyššie (postupy, občania, podniky).
− Preukázaný transfer skúseností, analýzy, metodiky a riešení v zmysle súboru osvedčených
postupov na znižovanie záťaže. Široké zavádzanie riešení znižujúcich záťaž a súvisiacich
ukazovateľov vo všetkých členských štátoch.
Cieľ 1.3: Zabezpečenie dostupnosti pohotovostných služieb pre všetkých – Totálna
komunikácia
Nástroj financovania: Pilotný projekt typu B - je určený na podporu jednej pilotnej akcie,
s objemom príspevku EÚ do výšky 4.5 miliónov €. Je potrebné, aby sa doň zapojili minimálne
4 poskytovatelia pohotovostných služieb zo 4 rôznych krajín.

8

http://www.ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm
10
Prelamovanie bariér riešení projektu eGovernment na odstraňovanie právnych a organizačných bariér:
http://www.egovbarriers.org/downloads/deliverables/A5_Booklet_WEB.pdf
9
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Cieľom je implementácia pilotnej služby zameriavajúcej sa na validáciu prístupu k
pohotovostným službám vo forme totálnej komunikácie (sprístupnením telefónneho čísla 112
po celej Európe), podpora replikácie, ako aj zabezpečenie interoperability, vyhodnotenie
nákladovej efektívnosti a miery akceptovania používateľmi.
Totálna komunikácia predstavuje telekomunikačnú službu, ktorá umožňuje simultánnu
komunikáciu prostredníctvom hlasu, textu a videa v reálnom čase.
Podporu takéhoto pilotného projektu podnecujú nasledovné faktory:
− Technológia: keďže totálnu komunikáciu je stále jednoduchšie dosiahnuť vďaka prechodu
na technológiu Internetového protokolu (IP).
− Legislatíva: v prípade prijatia v znení navrhovanom Komisiou by revidovaný regulačný
rámec v oblasti elektronických komunikácií (eCommunication) zavádzal povinnú
dostupnosť pohotovostných služieb po celej Európe. Tento pilotný projekt je zameraný na
podporu implementácie tohto revidovaného rámca.
− Trh11: keďže obyvateľstvo starne, bude rásť používateľský dopyt po dostupných
produktoch a službách IKT a súvisiacich podporných technológiách a bude ovplyvňovať
väčšie percento občanov12.
Cieľové výsledky a charakteristiky
Pilotný projekt bude pozostávať z dvoch prvkov:
1) Platforma totálnej komunikácie
Zahŕňa mainstreamové poskytovanie multimediálnych služieb ľuďom so zdravotným
postihnutím (prenos textu, videa, zvuku, prípadne ďalších existujúcich riešení v reálnom čase.
Mala by byť zabezpečená možnosť pripojiť prístupové služby ako je konverzná služba,
automatická konverzia hovoreného slova na text, animácia pier, atď.). Riešenie by malo byť
podnietené používateľmi. Musí existujúce normy aplikovať a testovať v reálnom živote na
bežných používateľoch, ako aj na používateľoch so zdravotným postihnutím13.
Pilotné riešenie by malo pokrývať nasledovné aspekty:
− Uplatnenie / validácia služby počínajúc real-time textom s celoeurópskou
interoperabilitou, následným rozšírením na plnohodnotnú multimediálnu službu14;

11

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/roadmap/index_en.htm#communication1. Aj
pracovná skupina pre pohotovostné služby (EGEA pri Regulačnom výbore rámca eCommunications) pracuje na
spoločných európskych špecifikáciách pohotovostných služieb, ktoré osobitne zahŕňajú požiadavky na
prístupnosť.
12
Správa pre GR Zamestnanosť a sociálne veci s názvom „Demografická zmena – vplyvy nových technológií
a informačnej spoločnosti“, 2005. (v prípade obyvateľstva vo veku 50+ sa očakáva, že do roku 2050 bude mať
problémy so zrakom 85 miliónov ľudí, problémy so sluchom 67 miliónov ľudí a motorické problémy sa
vyskytnú u 63 miliónov ľudí v Európe)
13
Viď „Správu pre TCAM 21 od Pracovnej skupiny eWGD pre zdravotné postihnutia“ TCAM 21, 27. október
2006
14
Sem by mali patriť : 1. Medzi dvoma osobami; 2. Následne by bola zahrnutá konverzia textu a zvuku (služby
relay services); 3. Kompatibilita textových telefónov; 4. Testovanie plne multimediálnej komunikácie (video,
posunková reč, text v reálnom čase, atď.); 5. Konečné testovanie prístupu k pohotovostným službám (pre rôzne
kategórie osôb so zdravotným postihnutím); 6. Napokon s inými verejnými službami (e-government).
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súčinnosť s prístupnými pevnými i mobilnými programovateľnými
a s prístupnými a bežnými používateľskými rozhraniami.

terminálmi

− Potrebné budovanie interoperability by malo zohľadňovať kompatibilitu s existujúcou
škálou systémov, uplatnenie v rámci nových (pevných, mobilných a bezdrôtových) IP
sietí, prístupové služby a mal by byť navrhnutý prístup mysliaci do budúcnosti.
Konečným cieľom je úplná interoperabilita totálnej komunikácie (ktorá má zahŕňať IP
terminály, zariadenia a siete 3G a IP siete) riadiacej sa jednotným súborom noriem15.
2) Dostupné pohotovostné služby
− Preskúmanie možností spojenia systémovej technológie totálnej komunikácie s veľmi
rozmanitou škálou systémových riešení pohotovostných služieb. Budú potrebné úpravy
tak na technologickej úrovni (napr. otváranie systémov pohotovostných služieb, aby boli
schopné prijímať multimediálne informácie), ako aj na prevádzkovej úrovni.
− Interoperabilita nevyhnutná pre zachraňovanie životov: Patrí sem prenos volaní bez
ohľadu na prichádzajúcu formu s cieľom umožniť ľuďom v núdzových situáciách
kontaktovať miestnu službu prostredníctvom ich bežného komunikačného riešenia, nech
sa nachádzajú kdekoľvek. Preto je potrebné pracovať na interoperabilite (medzi
pohotovostnými službami, medzi pohotovostnou službou a občanom, na cezhraničnej
interoperabilite), ako aj na nezávislosti zariadenia/prístupovej siete a jednotnom
celoeurópskom rozhraní.
− Okrem toho je tiež dôležité zohľadniť nákladovú efektívnosť prístupu k pohotovostným
službám prostredníctvom totálnej komunikácie.
Konečným cieľom je premodelovanie technickej architektúry tradičných núdzových volaní a
zároveň potenciálne znižovanie nákladov a zjednodušenie. Z tejto služby by mali mať úžitok
nielen používatelia so zdravotným postihnutím, ale všetci občania.
3) Spoločné aspekty oboch modulov
Aby sa predišlo fragmentácii, je potrebné dodržať súlad s predpismi16 a zabezpečiť
spoluprácu s príslušnými orgánmi vydávajúcimi tieto predpisy.
− Konzorcium musí zahŕňať úrady alebo poskytovateľov zodpovedných za prevádzku
pohotovostných služieb v ich krajine, ktorých sa týka revízia právneho rámca
eCommunications. Pilotný projekt musí angažovať organizácie zapojené do hodnotového
reťazca totálnej komunikácie / pohotovostných služieb. Sem patria jednotky
pohotovostných služieb, používatelia (aby sa zabezpečila reálna dostupnosť pre ľudí so
zdravotným postihnutím); zároveň je potrebné, aby bolo zapojené odvetvie IKT spolu
s poskytovateľmi sieťových a prístupových služieb (pokrývajúc zariadenia, siete a
služby).
− Pilotný projekt by mal vyprodukovať referenčný materiál vrátane usmernení, vzdelávacích
materiálov a mal by zahŕňať aj akcie zamerané na šírenie informácií, ktoré umožnia
príslušným orgánom implementovať a replikovať interoperabilné prístupné riešenia.
15

„INCOM07-06x Sieťové požiadavky na prístupné konverzačné služby“; najmä bod 4
„INCOM07-06x Sieťové požiadavky na prístupné konverzačné služby“; najmä bod 4; „Usmernenia
a inštruktáže na zlepšenie používateľskej skúsenosti s komunikačnými službami v reálnom čase“, Akčný plán
ETSI (Európsky inštitút pre telekomunikačné normy) 2007 pre štandardizáciu IKT; usmernenia CEN
(Európskeho výboru pre normalizáciu); atď.
16
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Očakávaný dosah
− Uplatnenie interoperabilných pohotovostných služieb v celej EÚ, ktoré budú využívať
totálnu komunikáciu, budú dostupné pre všetkých a umožnia rýchlejšie a účinnejšie
reakcie a zachraňovanie životov.
− Širšie využitie totálnej komunikácie nad rámec pohotovostných služieb – tak v oblastiach
verejného záujmu, ako aj v komerčných službách.
− Otváranie nového trhu s produktmi a službami totálnej komunikácie. Trh by sa mal
zväčšovať zároveň s rastom podielu starších obyvateľov (častejší výskyt zdravotných
postihnutí v dôsledku starnutia).
Cieľ 1.4: IKT pre kvalitné starnutie s kognitívnymi problémami, spájajúce podporné
technológie a technológie pre samostatný život
Nástroj financovania: Pilotný projekt typu B - je určený na podporu niekoľkých pilotných
akcií
Cieľom je výrazne zvýšiť kvalitu života a sociálnu starostlivosť o starnúce obyvateľstvo, a to
spájaním podporných technológií používaných pri kognitívnych problémoch alebo miernej
demencii s platformami pre samostatný život, pri súčasnej špecifikácii a predvádzaní
výsledných inovatívnych produktov a služieb využívajúcich IKT.
Riešenia by mali poskytovať tréning, aktiváciu a posilňovanie kognitívnych funkcií pre
starších ľudí, ako aj podporu pre ich každodenné činnosti a sociálne interakcie. Tak by sa
malo výrazne predĺžiť obdobie, počas ktorého budú môcť zotrvať doma a nebude ich potrebné
umiestňovať do inštitúcií17.
Pilotné projekty by sa mali jednoznačne riadiť dopytom a mali by byť postavené na verejnosúkromných partnerstvách. Mali by prepájať súbor regionálnych akcií zameraných na vyššie
uvedené ciele a zahŕňať relevantné zainteresované strany, ako napríklad poskytovateľov
opatrovníckych služieb, bytové podniky a poisťovne.
Očakáva sa, že silná angažovanosť používateľov a ich zástupcov, ich rodín a opatrovateľov
zabezpečí akceptáciu a osvojenie si koncovými používateľmi.
Cieľové výsledky a charakteristiky
− Pilotné riešenia zamerané na vyššie uvedený cieľ. Tieto riešenia by mali byť založené na
úplnom súbore spoločných špecifikácií technológií a end-to-end služieb, zahŕňajúc celý
hodnotový reťazec. Mala by sem patriť podpora každodenných činností, sebaaktivácia,
podpora poskytovania opatrovníckych služieb a zmierňovanie kognitívnych problémov
a problémov s miernou demenciou v dôsledku starnutia (napr. týkajúcich sa pamäti,
orientácie, bežných návykov, atď.).
− V rámci pilotných projektov bude vykonaná validácia širokej integrácie inovatívnych IKT
riešení (bez obmedzenia na individuálne komponenty takejto podpory).
− Riešenia budú testované v reálnych podmienkach, čoho výsledkom by mal byť
konsolidovaný súbor požiadaviek a validované funkčné špecifikácie.
17

Uvedené je založené na oznámení od Komisie: Európska iniciatíva i2010 týkajúca sa digitálnej integrácie („eInclusion“):„Informačná spoločnosť pre všetkých“ KOM(2007) 694 v konečnom znení zo dňa 8. novembra 2007
a na akčnom pláne iniciatívy i2010 pre kvalitné starnutie v informačnej spoločnosti.
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− Na pilotnom projekte sa musia podieľať verejné orgány (na národnej, regionálnej alebo
miestnej úrovni) z každej participujúcej krajiny, ktoré majú zodpovednosť a rozpočtové
kompetencie v príslušnej oblasti starostlivosti alebo poskytovania služieb. Podmienkou
pre návrhy bude preukázanie včasnej dostupnosti a vlastného financovania infraštruktúr
potrebných na úspešnú implementáciu pilotných projektov.
− Tam, kde to bude možné, by práce mali nadväzovať na a prispievať k príslušným normám
s cieľom zabezpečiť interoperabilitu; zároveň by mali zohľadňovať osvedčené postupy
a relevantné štandardizačné úsilie a mali by poskytovať vhodné zabezpečenie pre
relevantné otázky etiky a ochrany súkromia.
− Práce budú zahŕňať neutajenú a komplexnú sociálno-ekonomickú dôkazovú základňu pre
investície do IKT v danej oblasti (vrátane analýzy nákladov a prínosov a spokojnosti
používateľov) so zámerom podporiť rozvoj trvalo udržateľných obchodných modelov.
− Podrobné plány pre trvalo udržateľné uplatnenie vo väčšom meradle a replikáciu nad
rámec pilotného projektu. Budú poskytnuté aktivity šírenia a komunikácie dosiahnutých
výsledkov. V tomto smere budú vypracované referenčné materiály vrátane usmernení,
príručiek a vzdelávacích dokumentov. Pilotný projekt by mal byť podstatným
a významným príspevkom pre európsku iniciatívu e-Inclusion a vlajkovú loď i2010 o IKT
a starnutí.
Očakávaný dosah
− Výrazné predĺženie obdobia, počas ktorého budú starší ľudia s kognitívnymi problémami
alebo miernou demenciou môcť žiť nezávisle doma, za podpory ich každodenných aktivít
sociálne integrovaným spôsobom.
− Zvýšenie kvality života starších ľudí a ich rodín a zvýšenie efektívnosti opatrovníckych
systémov, uľahčenie plošnej implementácie trvalo udržateľných inovatívnych služieb
verejnými orgánmi v spolupráci s priemyselnými hráčmi.
− Vedúca svetová pozícia európskeho priemyslu a najmä MSP na nových trhoch
s inovatívnymi produktmi a službami na báze IKT určenými pre nezávislý život
a podporné technológie pre starnúce obyvateľstvo.
− Otváranie vnútorného trhu s riešeniami na báze IKT pre starších občanov (napr. domáce
a prenosné systémy).
Cieľ 1.5: Budovanie kapacít pre eInclusion;
Nástroj financovania: Tematická sieť – je určený na podporu dvoch tematických sietí (jedna
sieť pre každý z nasledujúcich cieľov)
1- Budovanie kapacít pre inkluzívny prístup k on-line verejným službám:
Cieľom je zabezpečiť, aby všetci občania, vrátane sociálne znevýhodnených skupín, v značnej
miere využívali on-line verejné služby, na ktoré majú nárok18.
Sieť by mala:
18

Tak, ako sa uvádza v akčnom pláne eGovernment Action Plan (2006) a zdôrazňuje v Lisabonskej ministerskej
deklarácii (2007) o inkluzívnom eGovernmente.
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− mať za cieľ mobilizáciu a koordináciu výmeny skúseností medzi účastníkmi a stranami
zainteresovanými v hodnotových reťazcoch rôznorodej platformy pri sprístupňovaní
verejných služieb na báze IKT sociálne znevýhodneným skupinám.
− zaangažovať zainteresované strany na všetkých úrovniach (národnej, regionálnej a
miestnej) vrátane profesionálov z verejnej správy, mimovládnych organizácií,
občianskych spoločností a dobrovoľníckych združení, ktoré sú aktívne v sektore
sociálnych služieb.
− preskúmať a sprostredkovať predovšetkým osvedčené postupy pre riešenia IKT
podporujúce priamu dodávku služieb tým občanom, ktorí z akéhokoľvek dôvodu zatiaľ
nie sú a nemajú tendenciu byť spôsobilí angažovať sa v on-line dodávke služieb a
transakciách.
2 – Uvoľnenie vývoja trhu s inovatívnymi IKT pre kvalitné starnutie:
Cieľom je vyvinúť a rozšíriť spoločné prístupy na urýchlenie využitia nových riešení pre
kvalitné starnutie na báze IKT19 (nadväzovanie na verejno-súkromné partnerstvá).
Sieť by mala:
− identifikovať IKT pre technologické a aplikačné oblasti kvalitného starnutia, v ktorých sú
k dispozícii nové riešenia a v rámci ktorých môže verejný sektor vystupovať ako primárny
klient z hľadiska podpory starších ľudí a optimalizácie poskytovania starostlivosti;
− vyvíjať spoločné prístupy pre tvorcov rozhodnutí a verejných nákupcov podporené
spoločensko-ekonomickou analýzou s ohľadom na obstarávanie (vrátane obstarávania vo
fáze pred komerčným využitím20) inovatívnych riešení na báze IKT pre kvalitné starnutie;
− šíriť prístupy a stimulovať záujem o medzinárodné zavedenie koordinovaných iniciatív
obstarávania v rámci obmedzeného počtu oblastí vychádzajúc z už vyvinutých prístupov.
To by malo dopomôcť k vytvoreniu platformy pre obstarávateľov, ktorí chcú spojiť úkony
predkomerčného obstarávania na európskej úrovni.
Sieť združí príslušné zainteresované strany zaangažované v konkrétnych implementačných
prípadoch, ako napr. národné/regionálne/miestne orgány poverené nákupom riešení
starostlivosti; odvetvie IKT, poskytovatelia starostlivosti a používateľské organizácie v rámci
Európy. Pre úspech projektu je nevyhnutná zainteresovanosť regionálnych orgánov.
Cieľ 1.6: Zlepšovanie certifikácie produktov eHealth
Nástroj financovania: tematická sieť – je určený na podporu jednej tematickej siete
Cieľom je preskúmať a navrhnúť postup označovania a certifikácie systémov elektronického
chorobopisu v rámci EÚ. Označovanie a certifikácia sa zamerajú na interoperabilitu,
bezpečnosť a iné požiadavky, ako napr. etické otázky. Navrhnutý postup by mal zohľadniť
súčasné metódy certifikácie členských štátov a požiadavky na osvedčené postupy
vypracované inštitútom EUROREC21. Mali by byť sprístupnené merateľné ukazovatele
19

Oznámenie Komisie o dôstojnom starnutí v informačnej spoločnosti, KOM(2007) 332 v konečnom znení zo
dňa 14.6.2007 a Oznámenie Komisie: Európska iniciatíva i2010 o e-Inclusion „Byť súčasťou informačnej
spoločnosti“ KOM(2001) 694 v konečnom znení zo dňa 8.11.2007
20
Oznámenie Komisie: Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím: Podpora inovácií s cieľom zabezpečiť
trvalo udržateľné verejné služby vysokej kvality v Európe, KOM(2007) 799 v konečnom znení zo dňa
14.12.2007
21
Inštitút EUROREC ( www.eurorec.org) zozbieral certifikačné schémy z celého sveta a navrhol súbor
„požiadaviek na osvedčené postupy“ v oblasti certifikácie.
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preukazujúce výhody danej metódy certifikácie v rámci EÚ pre nákupcov a obstarávateľov,
dodávateľov, zdravotníckych pracovníkov a pacientov.
Navrhnutý postup by mal byť navyše ovplyvnený svojím očakávaným dopadom na
defragmentáciu trhu elektronického zdravotníctva (eHealth) v rámci EÚ. Tematická sieť by
mala prispieť k pokračujúcemu záväzku EÚ a Spojených štátov s cieľom skoordinovať či
vzájomne uznávať certifikáciu elektronických chorobopisov.
Sieť by mala spojiť všetky kľúčové zainteresované strany s cieľom koordinácie na úrovni EÚ,
vrátane orgánov, ktoré sú v súčasnosti zodpovedné za certifikáciu eHealth v niekoľkých
členských štátoch, a organizácií, ktoré by sa mali zúčastniť na príprave v tých členských
štátoch, ktoré certifikáciu nevydávajú (napr. ministerstvo zdravotníctva alebo priemysel,
národné centrum, normalizačná organizácia a pod.).

3.2. TÉMA 2: IKT PRE ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ A TRVALÚ
UDRŽATEĽNOSŤ V MESTSKÝCH OBLASTIACH
Úvod
V roku 2006 prijala Komisia akčný plán22 zameraný na 20%-né zníženie spotreby energie do
roku 2020. Tento akčný plán, t.j. odkaz na politiku Spoločenstva v danej oblasti, identifikuje
oblasti, v ktorých sú potrebné najväčšie úspory energie. Sú to konkrétne:
− budovy vrátane bytových a kancelárskych priestorov, pri ktorých sa predpokladá
potenciálna úspora v objeme 27 % (kúrenie a osvetlenie v budovách predstavuje takmer
40 % využívanej energie v rámci EÚ);
− doprava, pri ktorej sa predpokladá potenciálne zníženie spotreby energie vo výške 26%;
Akcie v rámci tejto témy sú zamerané na podporu akčného plánu. Kladie sa dôraz na
obmedzený počet cieľov, aby akcie poskytovali dostatočný dôkaz o validite riešení IKT.
Dôkaz by mal byť založený na pilotných projektoch realizovaných v reálnych podmienkach
a mal by dopomôcť k priradeniu rôznych prístupov k jednotlivým cieľom, aby s ohľadom na
ich efektívnosť a pomer nákladov a prínosov bolo možné dospieť k príslušným záverom.
S ohľadom na pridanú hodnotu z verejnej finančnej intervencie na úrovni EÚ a pripravenosť
zainteresovaných strán mobilizovať príslušné zdroje sa má téma prostredníctvom pilotných
akcií zamerať na dva ciele:
− IKT pre energetickú efektívnosť verejných budov a verejného osvetlenia: Toto je oblasť,
kde možno dosiahnuť výrazný pokrok na základe zdieľania skúseností na európskej
úrovni. V rámci tejto oblasti bude verejný sektor schopný udávať smer, daná oblasť teda
môže mať tiež výrazný vplyv na energetickú efektívnosť verejných budov, či už ide
o kancelárske alebo bytové priestory.
− IKT pre energeticky efektívne systémy manažmentu mestskej dopravy: V tejto dôležitej
oblasti zohrávajú významnú úlohu verejné orgány a dá sa tu dosiahnuť výrazné zníženie
spotreby energie. Je to možné prostredníctvom efektívnejšieho riadenia intermodality v
doprave, vrátane informácií poskytovaných cestujúcim v reálnom čase a energeticky
efektívneho riadenia dopravy.

22

KOM(2006)545 v končenom znení: Akčný plán pre energetickú účinnosť: Využitie potenciálu
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Jeden cieľ, ktorý je otvorený len pre tematické siete, je navyše zameraný na budovanie
konsenzu a zdieľanie skúseností z danej oblasti.
Intervencia IKT PSP je zameraná na urýchlenie zavádzania takýchto riešení v rámci EÚ, napr.
prostredníctvom stimulácie zdieľania skúseností, podpory vývoja noriem, znižovania rizík
a umožnenia replikácie.
Daná téma sa zameriava na IKT pre energetickú efektívnosť a netýka sa iných aspektov
energetickej efektívnosti. Podporované aktivity teda nebudú zasahovať do aktivít s podporou
v rámci programu Intelligent Energy Europe (tretieho špecifického programu CIP)23, na ktorý
sa berie zvláštny ohľad.
Cieľ 2.1: IKT pre energetickú efektívnosť verejných budov a priestorov vrátane
osvetlenia: Nástroj financovania: Pilotný projekt typu B – je určený na podporu niekoľkých
pilotných akcií
Cieľom je pomocou riešení na báze IKT zlepšiť energetickú efektívnosť verejných budov a
priestorov. Zahŕňa to reguláciu a riadenie vykurovania, ventilácie, klimatizácie, osvetlenia
a iných zariadení s veľkou spotrebou energie; inteligentné meracie zariadenia, ako aj využitie
nových spôsobov osvetlenia a integráciu systémov pre mikrovýrobu energie.
Riešenia na báze IKT umožňujú zavedenie mechanizmov pokrokového riadenia vychádzajúc
z preferencií, informácií v reálnom čase a prechádzajúcich skúseností. Významný prínos sa
očakáva aj prostredníctvom nových systémov osvetlenia na báze IKT. Nedávno zavedené
inteligentné systémy osvetlenia, ktoré využívajú systém Solid State Lighting (osvetlenie
pomocou LED), umožňujú zníženie energie o viac ako 70% oproti súčasným systémom
osvetlenia.
Pre vyššie uvedené riešenia na báze IKT je potrebné vykonať testy, benchmarky a validáciu
na verejných budovách a veľkoplošných verejných priestranstvách, ako napr. športových
štadiónoch a okolitých verejných priestoroch, univerzitných priestoroch či rozľahlých
verejných komplexoch vrátane príslušných parkovísk.
Očakáva sa podpora pilotných akcií so značným dosahom, ktoré združujú relevantné
zainteresované strany, ako napr. orgány zodpovedné za verejné budovy a priestory (miestne
orgány, mestá a regionálne orgány), ktoré sú povinné implementovať politiky energetickej
efektívnosti a sú ochotné podieľať sa na testovaní inovatívnych riešení na báze IKT v danej
oblasti. Pilotné projekty by mali zahŕňať aj dodávateľov daných inovatívnych riešení.
Tieto akcie pomôžu znížiť riziko pre verejných tvorcov rozhodnutí a umožnia šírenie
osvedčených postupov po celej EÚ, napr. v rámci implementačných akcií a nadnárodných
sietí financovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Cieľové výsledky a charakteristiky
− Pilotné riešenia majú byť zamerané na vyššie uvedené ciele. Tieto riešenia by mali byť
založené na súbore špecifikácií pre platformy podpory každodenných činností, samostatné
riadenie a poskytovanie služieb, ktoré odsúhlasil celý hodnotový reťazec zúčastnených
subjektov.
− Riešenia budú testované v reálnych podmienkach, čoho výsledkom by mal byť
konsolidovaný súbor požiadaviek a validované funkčné špecifikácie. Validácia pilotných
akcií sa musí realizovať počas obdobia min. jedného roka.
23

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
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− Navrhnutá pracovná činnosť by sa mala jednoznačne riadiť dopytom a mala by byť
postavená na verejno-súkromných partnerstvách za účasti príslušných zainteresovaných
strán a priemyselných subjektov, ako napr. poskytovateľov technológií a služieb,
bytových podnikov a používateľských organizácií. Očakáva sa, že silná angažovanosť
používateľov a ich zástupcov počas celkového trvania pilotného projektu zabezpečí
akceptáciu a osvojenie si koncovými používateľmi.
− Pilotné projekty musia zahŕňať aj verejné orgány zodpovedné za predmetné budovy
a priestory na príslušnej úrovni. Podmienkou pre návrhy bude navyše preukázanie včasnej
dostupnosti a vlastného financovania infraštruktúr potrebných na úspešnú implementáciu
pilotných projektov.
− Návrhy musia byť v súlade s normami interoperability a zohľadňovať osvedčené postupy
a relevantné štandardizačné úsilie, ako aj vhodne zastrešovať relevantné otázky etiky
a ochrany súkromia.
− Je nutné predložiť detailné plány pre rozsiahle trvalo udržateľné zavedenie opatrení nad
rámec pilotného projektu, šírenie a komunikačné činnosti v rámci dosiahnutých
výsledkov.
− Práce budú zahŕňať komplexnú sociálno-ekonomickú dôkazovú základňu pre investície do
IKT v danej oblasti (vrátane analýzy nákladov a prínosov a spokojnosti používateľov).
Výsledky by mali byť verejné, aby ich mohli zdieľať členské či účastnícke štáty a iné
zainteresované strany s cieľom umožniť uplatnenie nových služieb a trvalo udržateľných
obchodných modelov.
− Produktom pilotných projektov by mal byť referenčný materiál vrátane usmernení,
vzdelávacích materiálov, ako aj akcie zamerané na šírenie informácií. Príslušným úradom
a orgánom to pomôže pri implementácii (alebo replikácii) týchto riešení.
Očakávaný dosah
− Výrazné zníženie spotreby energie v budovách a verejných priestoroch, ktoré sú
smerodajné pre súkromný sektor.
− Širšie využitie energeticky efektívnych systémov osvetlenia v rámci EÚ vo verejných
a súkromných budovách a priestoroch
− Vývoj nových príležitostí na trhu s inovatívnymi riešeniami na báze IKT pre energetickú
efektívnosť v rámci EÚ.
Cieľ 2.2: IKT pre adaptívnu infraštruktúru a služby manažmentu mestskej dopravy
Nástroj financovania: Pilotný projekt typu B - je určený na podporu dvoch pilotných akcií
Cieľom je využívať služby a infraštruktúry na báze IKT, a teda výrazne znižovať spotrebu
energie v oblasti mestskej dopravy. Multimodálne služby poskytovania informácii o doprave
a cestovaní v reálnom čase v rámci pracovného programu IKT PSP 2008 18 (RTTI) poskytujú
vodičom a cestujúcim informácie o sieti v reálnom čase za účelom optimalizácie cestovania
a energeticky efektívnej prevádzky. Nové služby manažmentu dopytu v mestských oblastiach
a inteligentné logistické riešenia navyše prispievajú k šetreniu energie. Informačné služby
o mobilite môžu prispievať k hladkému prechodu medzi verejnou a súkromnou dopravou
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a rôznymi spôsobmi dopravy prostredníctvom poskytovania informácií cestujúcim v reálnom
čase. Tieto systémy umožnia zmeny v rámci daných spôsobov, čím stimulujú cestujúcich k
využívaniu spôsobov dopravy, ktorých spotreba energie je nižšia.
Pilotné projekty sa budú týkať jednej alebo viacerých z nasledujúcich oblastí, v ktorých
prostredníctvom IKT možno dosiahnuť energeticky efektívnejšie riešenia v dopravnom
sektore:
− Služby zamerané na lepší manažment dopytu v mestských oblastiach, optimalizáciu
cestovania a energetickej prevádzky (napr. uplatnenie rýchlostného manažmentu
a vymedzenie environmentálnych/zelených zón a pod.).
− Inteligentná logistika a lepšie služby manažmentu vozového parku pre konzistentnú
energetickú efektívnosť logistických reťazcov.
− Riadenie manažmentu dopravy a multimodálneho poskytovania informácií v reálnom čase
o doprave a cestovaní v rámci Európy pomocou vysoko výkonnej a inovatívnej
infraštruktúry manažmentu dopravy24.
Dané služby budú dostupné len prípade existencie technických a organizačných štruktúr.
Zavedenie daného nástroja závisí od miestnych okolností, miestnej politiky, organizácie,
stupňa implementácie a odborných znalostí. Kľúčovými otázkami daného pilotného projektu
je aj spolupráca množstva zainteresovaných strán a odstraňovanie zostávajúcich prekážok v
rámci jeho uplatnenia. Pilotné projekty by mali zohľadňovať činnosti a nadnárodné siete
v oblasti mestskej dopravy financované prostredníctvom ERDF a zároveň zabezpečiť
vzájomnú výmenu informácií25.
Cieľové výsledky a charakteristiky
Pilotné akcie by sa mali zameriavať na vyššie uvedené otázky a mali by zabezpečiť:
− predstavenie novej generácie vysoko výkonných infraštruktúr manažmentu dopravy
a informačných služieb. Riešenia budú testované v reálnych podmienkach, čoho
výsledkom by mal byť konsolidovaný súbor požiadaviek a validované funkčné
špecifikácie. Validácia pilotných akcií sa musí realizovať počas obdobia min. jedného
roka.
− Verejno-súkromnú spoluprácu za účasti verejných zainteresovaných strán, ako aj IT,
automobilového a dopravného priemyslu. Očakáva sa tiež značná angažovanosť
používateľov a ich zástupcov.
− Plánovanie zavádzania technológií nad rámec pilotného projektu.
− Analýzu nákladov a prínosov, ktorú budú zdieľať členské štáty či asociované krajiny a iné
zainteresované strany, vrátane dosahu na zníženie dopravného znečistenia a iných
negatívnych vplyvov dopravy.
− Súlad s úsilím v oblasti interoperability a harmonizácie v Európe

24

Pracovné skupiny fóra eSafety (RTTI a Digital Maps) zostavili akčné plány a stanovili priority umožňujúce
uplatnenie a harmonizáciu daných systémov na európskej úrovni.
25
Na http://urbact.eu/home.html sú k dispozícii výsledky projektov.

19

Pracovný program IKT PSP na rok 2008
− Produktom pilotných projektov by mal byť referenčný materiál vrátane usmernení,
vzdelávacích materiálov, ako aj akcie zamerané na šírenie informácií. Pomôže to
príslušným úradom a orgánom pri implementácii (alebo replikácii) testovaných riešení.
Očakávaný dosah
− Zníženie spotreby energie dopravných systémov v mestských oblastiach v súlade s cieľmi
európskej politiky zameranými na dopravu a energetickú efektívnosť.
− Vývoj nových príležitostí na trhu s inovatívnymi systémami IKT a službami v dopravnom
sektore.
Cieľ 2.3: Budovanie konsenzu a zdieľanie skúseností v rámci IKT pre energetickú
efektívnosť a trvalú udržateľnosť v mestských oblastiach
Nástroj financovania: Tematická sieť – je určený na podporu dvoch tematických sietí
Cieľom je mobilizovať zainteresované strany a zabezpečiť tak dostatočný objem a vyššiu
dôslednosť v oblasti riešení IKT pre distribuované zdroje energie a trvalo udržateľný mestský
rozvoj, koordináciu a harmonizáciu národných a európskych implementačných akcií a zvýšiť
verejné povedomie, zlepšiť zdieľanie skúseností a posilniť budovanie konsenzu v danej
oblasti.
V roku 2008 sa predpokladá podpora jednej tematickej siete pre každý z nasledujúcich cieľov:
1- IKT pre inteligentne distribuovanú výrobu elektrickej energie.
Sústreďovanie kľúčových subjektov zapojených do reťazca výroby a distribúcie elektrickej
energie – vrátane subjektov zapojených do Európskej technologickej platformy SmartGrids –
s cieľom oveľa lepšieho využitia IKT, umožňujúc integráciu distribuovaných a obnoviteľných
zdrojov energie vo veľkom meradle, vrátane kombinovanej výroby tepla a elektriny, do
miestnych inteligentných energetických sietí a zavedenie nových podnikateľských
a obchodných modelov umožňujúcich trvalo udržateľnú integráciu mikrovýroby.
Daná sieť by mala vyvíjať činnosti smerujúce k zvyšovaniu povedomia, definovať osvedčené
postupy, predložiť scenáre a cestovné mapy pre integráciu distribuovaných zdrojov energie
prostredníctvom riešení na báze IKT.
2) IKT pre trvalo udržateľný mestský vývoj a manažment.
Sústreďovanie a podpora diskusie a spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami,
ktoré sa zaoberajú mestskými oblasťami, predovšetkým subjektmi zainteresovanými v trvalo
udržateľnom rozvoji miest, mestskej výstavbe, poskytovateľmi riešení IKT a tvorcami
a manažérmi infraštruktúr. Pracovná činnosť by mala byť zameraná na využitie integrovaných
riešení na báze IKT s cieľom podporiť trvalo udržateľné rozvojové ciele v mestských
oblastiach a a mala by tiež efektívne znížiť environmentálny dosah mestských činností.
Riešenia IKT navrhnuté pre všetky druhy mestskej infraštruktúry, zdrojov či činností – budov,
využitia pôdy, energie (vrátane energetickej efektívnosti a obnoviteľných energií), dopravy,
telekomunikácií, vody, vzduchu, odpadu, a pod. – možno preskúmať s dôrazom na
medzisektorové prístupy a riešenia s cieľom zabrániť bumerangovému efektu.
Daná sieť by mala vyvíjať činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia, definovať osvedčené
postupy, predložiť návrhy a cestovné mapy pre úlohu IKT v mestskom rozvoji a vyhľadávať
spoluprácu so sieťami a činnosťami financovanými prostredníctvom ERDF v oblasti
mestského rozvoja.
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3.3. VÝVOJ A BEZPEČNOSŤ INTERNETU: BUDOVANIE KONSENZU
A ZDIEĽANIE SKÚSENOSTÍ
Cieľ 3.1: Spoločné európske úsilie v oblasti RFID
Nástroj financovania: Tematická sieť - je určený na podporu jednej tematickej siete
Cieľom je vytvoriť spoločnú platformu pre všetky kľúčové európske subjekty zainteresované
vo vývoji a využívaní technológie a aplikácií RFID (rádiovej identifikácie). Medzi
zainteresované strany by mali patriť členské štáty, priemyselné subjekty, skupiny zastávajúce
záujmy RFID a občianska spoločnosť. V zásade by tematické siete mali predstavovať logickú
evolúciu Expertnej skupiny pre RFID, ktorá bola založená Európskou komisiou v júni 2007
a ktorá má svoje úlohy dokončiť začiatkom roka 2009.
Platforma sa zameriava na podporu pokračujúcich
zainteresovaných v RFID so zreteľom na:

konzultácií

odborníkov

a strán

− identifikáciu požiadaviek na iniciatívu uplatnenia technológie RFID skoordinovanú
a harmonizovanú v rámci celej Európy – zlúčenie existujúcich iniciatív.
− vývoj a dodržiavanie cestovnej mapy, ktorá sa týka vývoja relevantných technológií, ich
aplikácie a potenciálnych hrozieb pre ochranu súkromia a bezpečnosti.
− vytváranie prostredia pre pokrok v rámci príslušných otázok európskej normalizácie
a rozhodujúcich otázok riadenia infraštruktúry.
− monitorovanie a prípadné nadväzovanie na iniciatívy politiky RFID v ostatných oblastiach
sveta, predovšetkým Spojených štátov a Ázie.
− identifikáciu osvedčených postupov pre dosiahnutie pokroku s ohľadom na jednotný trh s
aplikáciami RFID zvyšovaním povedomia o početných výhodách technológie RFID pre
ekonomiku a spoločnosť a odstraňovaním technických a netechnických prekážok pri ich
efektívnom a bezpečnom uplatňovaní, ktoré rešpektuje ochranu súkromia. Z tohto
hľadiska sa očakáva, že tematická sieť podporí dohodu o transatlantickej spolupráci medzi
EÚ a Spojenými štátmi s ohľadom na projekt „Lighthouse priority project“ o RFID.
Je preto potrebná široká, no relevantná účasť s cieľom urýchliť proces
združovania/harmonizácie národných iniciatív a poradiť si s rôznym „tempom“ členských
štátov a špecifických priemyselných sektorov.
Získané informácie a činnosti platformy by mali byť základom zvyšovania povedomia
a vzdelávania namiereného na zainteresované strany a širokú verejnosť, pričom je potrebné
zohľadniť medzinárodný kontext. Financie určené pre túto tematickú sieť sa môžu pohybovať
od 500 tisíc eur do 1 milióna eur.
Cieľ 3.2: Dôveryhodné informačné infraštruktúry a biometrické technológie
Nástroj financovania: Tematická sieť – je určený na podporu dvoch tematických sietí (jedna
sieť pre každý z nasledujúcich cieľov)
1 – Dôveryhodné informačné infraštruktúry
Dôveryhodné informačné infraštruktúry – v širšom zmysle sa považujú za súbor
hardvérových a softvérových funkcií, ktoré obsahujú komponety výpočtovej architektúry
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(platforma, operačný systém, middleware, aplikácie, služby a infraštruktúra dôveryhodnosti) –
sú nevyhnutnou základňou pre bezpečnú a dôveryhodnú informačnú spoločnosť.
Cieľom tejto činnosti je združiť kľúčových partnerov za účelom budovania konsenzu,
vyvíjania cestovných máp a identifikácie osvedčených postupov so zámerom definovať
spoľahlivú informačnú infraštruktúru pre služby eServices za reálnych prevádzkových
podmienok . Medzi tieto činnosti patrí bezpečný manažment identít a automatizované
spracovanie osobných údajov tretími stranami s dôrazom na ochranu súkromia (ako napr.
aplikácie eBankingu).
Sieť bude zameraná na technické a organizačné otázky, ako aj otázky politiky a spoločnosti,
na základe ktorých možno získať dodatočné informácie o možnostiach a prekážkach, ktoré
vyžadujú kolektívnu pozornosť verejno-súkromných partnerstiev. Je nutné vytvoriť scenáre
aplikácie a prípady využitia v praxi a preskúmať potrebu a modality technickej a organizačnej
certifikácie, napr. vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane súkromia.
Všetky zainteresované strany by mali zdieľať získané poznatky, ktoré by mali napomôcť
k odhaleniu celkového potenciálu dôveryhodných informačných štruktúr s ohľadom na
využiteľnosť týchto poznatkov v rámci širokého spektra služieb eServices. Sieť by mala
vychádzať z verejno-súkromných partnerstiev, vrátane verejných organizácií, priemyselných
subjektov a výskumu, poskytovateľov služieb, používateľských/spotrebiteľských organizácií
a iných relevantných občianskych organizácií.
2- Biometrické technológie
Biometrické technológie sa od technologického vývoja rýchlo posúvajú k rozsiahlemu
uplatneniu v mnohých sektoroch spoločnosti. Aj keď je dôležité, aby občania a priemyselné
subjekty využívali všetky výhody týchto technológií, v rámci celej Európy je nutné zaviesť
technicky, právne a eticky vhodné prístupy ich uplatnenia.
Cieľom je združiť kľúčové zainteresované strany v danej oblasti v rámci Európy za účelom
zdieľania skúseností a zvyšovania povedomia. Úlohou siete bude identifikovať a šíriť
osvedčené postupy a preskúmať modality certifikácie. Jej úlohou bude tiež vytvoriť praktické
scenáre aplikácie, skúšobné prípady, ako aj prípady využitia. Je nutné zohľadniť právne
požiadavky (ako napr. ochranu údajov a súkromia), kultúrne a spoločenské otázky a zamerať
sa na možné nedostatky súčasných aplikácií. Sieť musí byť efektívnym nástrojom na
dosiahnutie dlhodobo bezpečnejších a dôveryhodnejších biometrických aplikácií.
Táto sieť združí hlavné zainteresované strany a bude vychádzať z verejno-súkromných
partnerstiev. Verejné organizácie a poskytovatelia služieb budú povinní zabezpečiť zavedenie
navrhnutých biometrických riešení. Aby bolo možné stanoviť technické parametre, je
nevyhnutná zaangažovanosť subjektov z oblasti priemyslu a výskumu. Odborníci v oblasti
etiky sa budú podieľať na tvorbe usmernení o osvedčených postupoch26.
Cieľ 3.3: Posilňovanie prijímania IPv6 v Európe s cieľom zvýšiť očakávaný rozvoj
internetu
Nástroj financovania: Tematická sieť - je určený na podporu jednej tematickej siete

26

Ochrana súkromia je dôležitým aspektom cieľa 3.2 (pre infraštruktúru dôverných informácií ako aj
biometrické technológie). Kladie sa naň osobitný dôraz a touto otázkou sa budú zaoberať aj príslušní odborníci z
danej oblasti.
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Cieľom je združiť kľúčové zainteresované strany – ako napr. predajcov hardvéru a softvéru,
telefónne spoločnosti, poskytovateľov internetových služieb, poskytovateľov obsahu (cez IP)
a významných používateľov internetu v súkromnom a verejnom sektore – za účelom prijatia
opatrení potrebných na zabezpečenie zavádzania IPv6 v rámci Európy, poskytovania
podnetov pre rozšírenie využitia IPv6 a prekonania potenciálnych prekážok pri jeho prijímaní.
Obzvlášť sa uvíta účasť vládnych subjektov, ktoré sú schopné znásobiť dosah IPv6
a sprostredkovať výhody nového protokolu občanom prostredníctvom príslušných aplikácií eGovernmentu.
Od danej tematickej siete sa očakáva, že vyvinie činnosti zvyšujúce povedomie, zamerané
najmä na politickú rovinu vrátane využitia predvádzacích modelov na báze IPv6. Sieť by
mala ďalej umožniť diskusiu medzi príslušnými zainteresovanými stranami, vrátane
členských štátov a priemyslu, čo prispeje k návrhu stratégie prijatia IPv6 v rámci Európy
a k vypracovaniu cestovnej mapy.
Stratégia by mala identifikovať hmotné stimuly s cieľom povzbudiť využitie IPv6 a opatrenia
určené na prekonanie potenciálnych bariér pri prijímaní IPv6, vrátane otázok bezpečnosti
a ochrany súkromia. Ďalej by mala sprostredkovať odporúčania pre bezproblémový prechod z
IPv4 na IPv6 s ohľadom na riziká a náklady, ktoré s tým súvisia (predpokladá sa, že IPv4
bude na neurčitú dobu v prevádzke súčasne s IPv6). Pomocou tejto stratégie by sa tiež mali
stanoviť špecifické štúdie a iné prípravné činnosti, ako napr. presadzovanie príslušných osnov
pre školenia a vzdelávanie, ako aj požiadavky a možnosti potenciálnych rozsiahlych pilotných
projektov a informačných podujatí.
Ciele implementované prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk alebo grantov
udelených bez výzvy na predkladanie návrhov
Okrem vyššie uvedených sú v roku 2008 podporované dva ciele prostredníctvom výziev na
predkladanie ponúk alebo grantov udelených bez výzvy na predkladanie návrhov. Tieto ciele
sú opísané v kapitole 5 a patria k nim “Benchmarking napredovania informačnej spoločnosti”
(cieľ 4.1) a “Pomocné štúdie, portálové a/alebo spoločné schránky, konferencie a podujatia”
(cieľ 4.2).
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3.4. SÚHRNNÁ TABUĽKA: TÉMY, CIELE, NÁSTROJE
FINANCOVANIA, ZÁMERY FINANCOVANIA
Témy a ciele

Nástroj
financovania

Predpokladaný
počet
financovaných
návrhov

Výzva na predkladanie návrhov
Téma 1 : IKT pre používateľsky jednoduchú administratívu,
verejné služby a inklúziu
1.1: Príprava implementácie Smernice o službách

Pilotný projekt A

1

1.2: Znižovanie administratívnej záťaže v rámci EÚ

Pilotný projekt B

2

1.3: Zabezpečenie dostupnosti pohotovostných služieb pre
všetkých – Totálna komunikácia

Pilotný projekt B

1

1.4: IKT pre kvalitné starnutie s kognitívnymi problémami,
spájajúce podporné technológie a technológie pre samostatný
život

Pilotný projekt B

viacero

1.5: Budovanie kapacít pre eInclusion

Tematická sieť

2

1.6: Zlepšovanie certifikácie produktov eHealth

Tematická sieť

1

2.1: IKT pre energetickú efektívnosť verejných budov a priestorov
vrátane osvetlenia

Pilotný projekt B

viacero

2.2: IKT pre adaptívnu infraštruktúru a služby manažmentu
mestskej dopravy

Pilotný projekt B

2

Tematická sieť

2

3.1: Spoločné európske úsilie v oblasti RFID

Tematická sieť

1

3.2: Dôveryhodné informačné infraštruktúry a biometrické
technológie

Tematická sieť

2

3.3: Zabezpečenie zavedenia IPv6 v rámci Európy pre škálovanie
očakávaného rastu internetu

Tematická sieť

1

Téma 2: IKT pre energetickú efektívnosť a trvalú
udržateľnosť v mestských oblastiach

2.3: Budovanie konsenzu a zdieľanie skúseností v rámci IKT pre
energetickú efektívnosť a trvalú udržateľnosť v mestských
oblastiach
Budovanie konsenzu, zdieľanie skúseností s ohľadom na
vývoj a bezpečnosť internetu

Výzvy na predkladanie ponúk a podporné opatrenia implementované prostredníctvom grantov
4.1: Benchmarking, analýza

Výzva na
predkladanie ponúk,
granty

viacero

4.2: Štúdie, portálové/spoločné schránky a podujatia

Výzva na
predkladanie ponúk,
granty

viacero
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4. IMPLEMENTÁCIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK
4.1. HLAVNÉ IMPLEMENTAČNÉ OPATRENIA
Odlišná povaha a špecifické aspekty cieľov opísaných v kapitole 3 si vyžadujú osobitné
implementačné opatrenia. Pre dosiahnutie týchto cieľov je teda potrebná implementácia
jedného z nasledujúcich typov nástrojov:
− Pilotný projekt (typu A) - nadväzovanie na iniciatívy v členských alebo v asociovaných
krajinách;
− Pilotný projekt (typu B) - stimulácia zavádzania inovatívnych služieb a produktov
založených na IKT;
− Tematické siete - poskytovanie fóra pre zainteresované strany na výmenu skúseností
a budovanie konsenzu.
Cieľom IKT PSP je podpora politík EÚ prostredníctvom lepšieho využitia a rozšíreného
osvojovania si IKT podnikmi, vládami a občanmi. Bude podporovať činnosti urýchľujúce
inováciu a implementáciu služieb a systémov založených na IKT. Program sa zameriava na
technologickú a netechnologickú inováciu, ktorá sa posunula za hranicu etapy konečnej
prezentácie výsledkov výskumu. Aj keď bude IKT PSP v prípade potreby zastrešovať
technickú adaptáciu a integračné úlohy za účelom dosiahnutia stanovených cieľov, nebude
podporovať výskumné činnosti.
Opis a všeobecná charakteristika každého nástroja je uvedená nižšie, pričom v kapitole 3
tohto dokumentu je uvedený detailný opis cieľov, na dosiahnutie ktorých sa použijú pilotné
projekty a tematické siete podliehajúce výzve na predkladanie návrhov v roku 2008. Návrhy
by preto mali byť detailne zamerané na uvedené ciele a predpokladané výsledky, ako aj na
očakávaný dosah a dodatočné požiadavky. Tieto sú zohľadnené v kritériách a subkritériách
použitých na ohodnotenie návrhov27.
Pri všetkých troch typoch nástrojov je dôležité, aby uchádzači zahrnuli do svojho plánovania
projektov dostatočné zdroje na šírenie výsledkov svojej práce v čo najväčšej možnej miere, na
spoluprácu s prípadnými stranami prijímajúcimi opatrenia formou workshopov a seminárov a
na proaktívny prístup pri zdieľaní skúseností formou čo najširšieho otvoreného dialógu
zameraného na občanov a podniky.
Pri všetkých troch typoch nástrojov musia konzorciá preukázať svoju zaangažovanosť
v zdieľaní osvedčených postupov, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie požadovaných
dopadov. Všetky projekty financované prostredníctvom IKT PSP preto budú musieť v rámci
jednej zo svojich platforiem šírenia postupov prispievať na novú európsku webovú stránku
27

Viď odsek 4.4.3 Hodnotiace kritériá
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http://www.epractice.eu/ zameranú na výmenu osvedčených postupov, čím sa stanú aktívnymi
členmi spoločenstva a prispievateľmi k jeho celkovému úspechu.
Uchádzači by sa v prípade potreby mali zapojiť do stratégie a politických procesov, ktoré
umožnili Spoločenstvu prispieť k financovaniu pracovnej činnosti naplánovanej v rámci tohto
pracovného programu.
4.1.1. Pilotný projekt (typu A) - nadväzovanie na iniciatívy v členských alebo
v asociovaných štátoch;
4.1.1.1. Popis nástroja
Tento typ pilotného projektu sa zameriava na implementáciu a preukazovanie interoperability
prostredníctvom tvorby služobných operácií medzi spolupracujúcimi členskými štátmi
s ohľadom na dohodnuté priority politiky.
V členských alebo asociovaných štátoch zúčastnených na sprevádzkovaní navrhnutého
pilotného projektu by už služby mali byť v prevádzke na národnej, regionálnej či miestnej
úrovni. Služby by prípadne mali byť v pokročilej fáze testovania na národnej/regionálnej
úrovni. Hlavným výsledkom tohto typu pilotného projektu je implementácia otvoreného
spoločného interoperabilného riešenia služieb založeného na počiatočnej spoločnej
špecifikácii, na ktorej sa dohodli účastníci v rámci daného pilotného projektu. Počas doby
používania pilotného projektu sa očakáva, že počiatočná spoločná špecifikácia sa ďalej
vyvinie a dosiahne sa rozsiahlejšia dohoda z hľadiska prípadnej škálovateľnosti.
„Spoločné špecifikácie“, správy o periodickom pokroku a konečné zhodnotenie prevádzky
pilotného projektu by mali byť dostupné verejnosti.
Pilotné projekty typu A sú určené na preukázanie interoperability služieb v rámci členských
štátov alebo asociovaných krajín zapojených do pilotného projektu a na vytvorenie objemu
postačujúceho na dosiahnutie značného a zmysluplného vplyvu. Pri zhodnocovaní návrhov sa
prihliada na dosah na úrovni EÚ a prioritne sa pristúpuje k uchádzačom s najvyšším
potenciálom.
Účastníci by mali odhadnúť konečnú škálovateľnosť navrhovanej služby s ohľadom na širšie
uplatnenie v rámci EÚ a uviesť potrebné zdroje umožňujúce proaktívnu pracovnú činnosť
v danej oblasti. Uchádzači by mali predovšetkým zachovávať a škálovať služby nad rámec
a dobu trvania navrhovaného pilotného projektu.
Doba trvania pilotného projektu sa odhaduje na 36 mesiacov, v rámci ktorých je nevyhnutná
12-mesačná prevádzková fáza. Prevádzková fáza sa definuje ako situácia, kedy sa
interoperabilné služby a technológie uplatňujú v reálnom prostredí.
4.1.1.2. Zloženie konzorcia
Je nevyhnutné, aby sa príslušné kompetentné a odborné orgány správy podieľali na
špecifikácii a realizácii pilotných projektov, ako aj na vytváraní spoločných špecifikácií.
Konzorcium by tiež malo zahŕňať všetky potrebné strany zainteresované v hodnotovom
reťazci (napr. poskytovateľov služieb a obsahu, podniky vrátane MSP, zástupcov konečných
používateľov, atď.). Organizácia poverená riadením projektu musí preukázať spôsobilosť
a skúsenosti pri riadení rozsiahlych medzinárodných projektov spolupráce.
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4.1.1.3. Minimálne požiadavky účasti
Konzorciá musia pozostávať min. zo šiestich relevantných národných správnych orgánov,
príp. právnických osôb oprávnených konať v ich mene, zo šiestich rôznych členských či
asociovaných štátov EÚ.
Ak je národný správny orgán v konzorciu zastúpený poverenou právnickou osobou, musí
predložiť potvrdenie o tom, že daná právnická osoba je oprávnená konať v jeho mene na
účely pilotného projektu28.
Vyššie uvedená minimálna požiadavka sa považuje za kritérium oprávnenosti, a teda
návrhy, ktoré toto kritérium nespĺňajú, nebudú akceptované na účel vyhodnotenia.29
S ohľadom na charakter a účel pilotného projektu typu A by mali byť konzorciá v ideálnom
prípade zložené zo šiestich – minimálna právna požiadavka – až desiatich členských alebo
asociovaných štátov. Maximálny počet účastníkov a členských alebo asociovaných štátov nie
je legislatívne obmedzený, pokiaľ sú splnené ustanovenia týkajúce sa indikatívneho
rozpočtu.30
4.1.1.4. Rozšírenie konzorcia počas implementácie
V návrhoch týkajúcich sa pilotného projektu typu A sa môže rátať s potrebou rozšírenia
partnerstva počas realizácie. Potreba takéhoto rozšírenia sa týka špecifických úloh, musí byť
riadne odôvodnená a zdroje na tento účel by v zásade nemali presiahnuť 10-15% celkového
rozpočtu na pilotný projekt. Rozpočet potrebný na takéto rozšírenie je nutné zohľadniť
v štádiu predkladania návrhov a prideliť príslušnému koordinátorovi.
S cieľom dosiahnuť konsenzus, harmonizáciu a stanovenie spoločných špecifikácií by bolo
vhodné zriadiť mechanizmy, ako napr. riadiace/monitorovacie skupiny, ktoré by okrem
zúčastnených štátov a organizácií zahŕňali ostatné štáty, priemyselné subjekty a príslušné
zainteresované strany.
4.1.2. Pilotný projekt (typu B) – stimulovanie zavádzania inovatívnych služieb
a produktov založených na IKT
4.1.2.1. Popis nástroja
Pilotné projekty typu B sú zamerané na primárnu implementáciu inovatívnej služby na báze
IKT, ktorá sa týka potrieb občanov, vlád a podnikov. Pilotný projekt typu B môže byť
zameraný aj na replikáciu, no len v prípade, ak ju daný cieľ v pracovnom programe výslovne
vyžaduje či povoľuje. Pilotné projekty sa musia realizovať za realistických podmienok. Dôraz
sa kladie na podporu inovácií v službách, postupne môže byť potrebné v rámci pilotného
projektu zaviesť výsledky činnosti VaV, pilotný projekt môže ďalej rozšíriť otestované
prototypové služby, či skombinovať/integrovať rôzne čiastkové riešenia s cieľom vytvoriť
nový inovatívny prístup. Pri všetkých prístupoch by mala byť výsledkom pracovnej činnosti
prevádzková pilotná služba, ktorej potenciál vplyvu je značný. Od začiatku je nutné dbať na
to, aby pilotný projekt do pracovnej činnosti zapojil kompletný hodnotový reťazec
zainteresovaných strán. Pilotný projekt by mal docieliť technickú, organizačnú a právnu
28

Vzor sa nachádza v Návode pre uchádzačov
Viď odsek 4.4.3 Hodnotiace kritériá
30
Viac podrobností o rozpočtových prostriedkoch k dispozícii pre nástroje a témy nájdete v odseku 4.2
a v kapitole 5
29
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uskutočniteľnosť služby a zhodnotiť dopad týchto inovatívnych riešení na báze IKT
z hľadiska ich širšieho uplatnenia a využitia.
Pilotné projekty typu B musia svoje služby implementovať v aspoň štyroch členských alebo
asociovaných štátoch, navrhovatelia však pri zostavovaní svojich návrhov musia zohľadniť
trvalú udržateľnosť a škálovateľnosť presahujúcu rámec fázy pilotného projektu.
Doba trvania pilotného projektu sa odhaduje na 24 až 36 mesiacov, v rámci ktorých je
nevyhnutná 12-mesačná prevádzková fáza. Prevádzková fáza sa definuje ako situácia, kedy sa
interoperabilné služby a technológie fungujú v reálnom prostredí.
4.1.2.2. Zloženie konzorcia
Konzorcium by malo zahŕňať všetky potrebné strany zainteresované v hodnotovom reťazci
uplatnenia služby (napr. poskytovateľov služby a obsahu, podniky vrátane MSP,
predstaviteľov konečných používateľov, atď.). V tomto kontexte sa MSP považujú za
významných prispievateľov k inováciám. Tiež sa považuje za dôležité, aby sa na pilotnom
projekte podieľali príslušné verejné orgány – prevádzkovatelia alebo udržiavatelia služby.
4.1.2.3 Minimálne požiadavky účasti
Konzorciá musia pozostávať minimálne zo štyroch nezávislých právnych subjektov zo
štyroch rôznych členských štátov EÚ alebo asociovaných krajín. Táto požiadavka sa
považuje za kritérium oprávnenosti, a teda návrhy, ktoré tomuto kritériu nezodpovedajú,
nebudú akceptované na vyhodnocovanie31:
Neexistuje právne obmedzenie na maximálny počet účastníkov, pokiaľ sú rešpektované
ustanovenia týkajúce sa indikatívneho rozpočtu32.

4.1.3. Tematické siete
4.1.3.1. Popis nástroja
Tematické siete riešia spoločnú tému spájaním relevantných zainteresovaných strán,
odborných znalostí a prostriedkov, s cieľom skúmať nové spôsoby implementácie riešení na
báze IKT. Sieť môže iniciovať vytvorenie pracovných skupín, workshopov a výmenu
osvedčených postupov (viď odsek 4.1), čím sa majú vytvoriť potrebné podmienky
a zabezpečiť konsenzus o akčných plánoch, normách a špecifikáciách s cieľom zaistiť čo
najširšiu budúcu replikáciu a spoločné uplatnenie inovatívnych riešení. Sieť by mala
usmerňovať riešenia umožnené vďaka IKT a ich rozvíjanie a bude poukazovať na
pretrvávajúce prekážky, ktoré je potrebné prekonať.
Zmyslom financovania tematickej siete je iniciovať sieťovú infraštruktúru medzi
zakladajúcimi partnermi. Očakáva sa, že sieťovo prepojí väčší počet prispievateľov mimo
zakladajúceho partnerstva.
Koordinácia prebiehajúcich činností a zdieľanie informácií a skúseností budú kľúčovým
komponentom siete. Výsledky by mali byť verejne dostupné a šírené prostredníctvom
publikácií a konferencií.
31
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Tam, kde je to vhodné, môže tematická sieť prispievať aj k identifikácii potenciálnych oblastí
budúcich pilotných projektov v príslušných sférach a k príprave na budúce partnerstvá.
Návrhy by mali jasne opisovať výsledky a očakávaný dosah, ako aj prístup k dosahovaniu ich
celkového cieľa. To môže zahŕňať cieľový počet relevantných osvedčených postupov; súbor
ukazovateľov, na základe ktorých budú definované osvedčené postupy; ukazovatele, na
základe ktorých možno ohodnotiť osvojenie si riešení a ich dosah; počet informačných
kampaní, vrátane kvalifikácie a kvantifikácie publika a záberu týchto kampaní.
Bežné obdobie trvania tematickej siete z hľadiska prijímania podpory Spoločenstva
predstavuje 18 až 36 mesiacov. Očakáva sa, že po tomto období je sieť trvalo udržateľná
a bude naďalej fungovať bez financovania Spoločenstvom.
4.1.3.2. Zloženie konzorcia
Aby dosiahli svoje ciele stanovené pre jednotlivé tematické siete uvedené v Kapitole 3
pracovného programu, konzorciá reagujúce na výzvy na predkladanie návrhov musia zahŕňať
všetky potrebné kľúčové zainteresované strany.
Siete by mali proaktívne angažovať alebo ovplyvňovať aj iné organizácie, než len členov. To
sa obzvlášť týka obstarávateľov – najmä z hľadiska identifikácie príležitostí na cezhraničnú
spoluprácu vo verejnom obstarávaní (predkomerčné obstarávanie33 a/alebo (komerčné)
verejné obstarávanie) inovatívnych riešení.
Jeden z účastníkov návrhu musí byť označený ako koordinátor siete.
4.1.3.3. Minimálne požiadavky účasti
Konzorciá musia pozostávať minimálne zo siedmich nezávislých právnych subjektov zo
siedmich rôznych členských štátov EÚ alebo asociovaných krajín. Táto minimálna právna
požiadavka sa považuje za kritérium oprávnenosti, a teda návrhy, ktoré tomuto kritériu
nezodpovedajú, nebudú akceptované na vyhodnocovanie34.

4.2. VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI
4.2.1. Subjekty so sídlom v členských štátoch
Výzva na predkladanie návrhov v rámci tohto pracovného programu sa týka právnych
subjektov so sídlom v členských štátoch. Právnymi subjektmi sú:
−

právnické osoby;

−

fyzické osoby: Tie sa však môžu zúčastniť len v rozsahu, v akom to vyžaduje povaha
alebo popis akcie. V prípade fyzických osôb sa odkazy na sídlo odvolávajú na zvyčajné
bydlisko.

Výnimočne sa môžu zapojiť aj subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu podľa platného
národného práva, a to za predpokladu, že ich zástupcovia sú spôsobilí nadobúdať právne
33

Viď oznámenie Komisie: Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím: Podpora inovácií s cieľom
zabezpečiť trvalo udržateľné verejné služby vysokej kvality v Európe; KOM (2007) 799 v konečnom znení
34
Viď odsek 4.4.3 Hodnotiace kritériá
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záväzky v ich mene a prevziať finančnú zodpovednosť. Po splnení uvedených podmienok sa
budú takéto subjekty na účel tohto pracovného programu považovať za právne subjekty.
4.2.2. Subjekty so sídlom v tretích krajinách
Právne subjekty so sídlom v krajinách EZVO35, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho
priestoru (EHP), pristupujúcich alebo kandidátskych krajinách, alebo krajinách západného
Balkánu, ako aj v iných tretích krajinách, sa môžu zapojiť na základe a v súlade
s podmienkami uvedenými v príslušných dohodách36. Spoločenstvo môže povoliť subjektom
z tretích krajín, ktoré nie sú zapojené do programu (prostredníctvom dohody so
Spoločenstvom) zúčastniť sa na jednotlivých akciách od prípadu k prípadu. Takéto subjekty
nezískajú financovanie zo strany Spoločenstva.

4.3. FINANČNÝ PRÍSPEVOK SPOLOČENSTVA
Financovanie zo strany Spoločenstva sa udeľuje v súlade s princípom spolufinancovania
a neziskovosti financovaných aktivít každého partnera a v súlade s rámcom Spoločenstva na
štátnu pomoc pre výskum, vývoj a inovácie37. Granty Spoločenstva budú vypočítané na
základe oprávnených nákladov. Podrobný popis oprávnených nákladov pre každý z nástrojov
možno nájsť vo vzorovej dohode o udelení grantu.
4.3.1. Financovanie pre pilotné projekty typu A
Očakáva sa, že práce budú vykonávané v širšom kontexte významných investícií do
národných alebo regionálnych služieb. Financovanie zo strany Spoločenstva pre projekty
pilotného projektu typu A bude siahať do výšky 50% nákladov výlučne súvisiacich s prácou
potrebnou na dosiahnutie navrhovaného cieľa interoperability. Príspevok Spoločenstva pre
tento druh pilotných projektov sa bude zväčša pohybovať medzi 5 a 10 mil. eur na pilotný
projekt, pokiaľ nebude v cieľoch pracovného programu uvedené niečo iné.
Medzi oprávnené priame náklady pre pilotný projekt typu A patria personálne náklady,
subdodávky a iné špecifické priame náklady týkajúce sa výlučne interoperability
a vykonávané v kontexte existujúcich národných iniciatív. Oprávnené nepriame náklady sa
riadia ustanoveniami vzorových zmlúv o udelení grantu. Iné špecifické priame náklady a
subdodávky bude možné financovať, ak sa budú predpokladať a ak budú v návrhu jasne
odôvodnené. V prípade verejných orgánov je potrebné rešpektovať príslušné pravidlá
a postupy verejného obstarávania.
4.3.2. Financovanie pilotných projektov typu B
Financovanie zo strany Spoločenstva pre pilotné projekty typu B bude siahať do výšky 50%
nákladov na implementáciu pilotnej služby. Príspevok Spoločenstva pre tento druh pilotných

35

Európske združenie voľného obchodu
Aktuálne informácie o tom, ktoré krajiny sú asociované s programom, budú žiadateľom poskytnuté na
internetovej stráne programu na adrese: http://ec.europa.eu/ict_psp
37
ÚV C 323, 30.12.2006, str. 1.
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projektov sa bude zväčša pohybovať medzi 2 a 2,5 mil. eur na pilotný projekt, pokiaľ nebude
v cieľoch pracovného programu uvedené inak.
Medzi oprávnené priame náklady pre pilotný projekt typu B budú patriť personálne náklady,
subdodávky a iné špecifické priame náklady na implementáciu pilotnej služby. Oprávnené
nepriame náklady sa riadia ustanoveniami vzorových zmlúv o udelení grantu. Iné špecifické
priame náklady a subdodávky bude možné financovať, ak sa budú predpokladať a ak budú
v návrhu jasne odôvodnené. V prípade verejných orgánov je potrebné rešpektovať národné
pravidlá a postupy verejného obstarávania.
4.3.3. Financovanie tematických sietí
Bežný príspevok Spoločenstva pre každú tematickú sieť predstavuje 300-500 tis. eur, pokiaľ
nebude v cieľoch pracovného programu uvedené niečo iné.
Koordinátor i ostatní príjemcovia, ktorí sa podieľajú na tematickej sieti, sú financovaní
prostredníctvom paušálnych sadzieb (na základe stupnice jednotkových nákladov)
a paušálnych platieb. Viac podrobností a príkladov nákladov je uvedených vo vzorovej
zmluve o udelení grantu v rámci IKT PSP38 a v „Príručke pre žiadateľov“ v rámci
tematických sietí39.
Príspevok Spoločenstva predstavuje grant pre sieť a jeho cieľom nie je pokryť náklady
vyplývajúce z pracovného plánu siete.

4.4. PROCES PREDKLADANIA A VYHODNOCOVANIA
4.4.1. Predkladanie návrhu
Návrhy by mali byť predkladané v súlade s postupom uvedeným v texte výzvy. Usmernenia
pre žiadateľov obsahujúce všetky podrobnosti o tom, ako podať návrh, budú dostupné na
internetovej stránke IKT PSP. ( http://ec.europa.eu/ict_psp ).
4.4.2. Hodnotiaci proces
Vyhodnocovanie návrhov bude založené na princípoch transparentnosti a rovnakého
zaobchádzania. Bude ho vykonávať Komisia za pomoci nezávislých odborníkov. Každý
predložený návrh bude posudzovaný z hľadiska troch skupín kritérií (oprávnenosti, udelenia
grantu a výberu). Popis týchto troch skupín kritérií je uvedený nižšie.
Len tie návrhy, ktoré spĺňajú požiadavky kritérií oprávnenosti budú ďalej vyhodnocované.
Každý z oprávnených návrhov bude individuálne posudzovaný na základe kritérií pre
udelenie grantu.
Návrhy reagujúce na špecifický cieľ podľa Kapitoly 3 tohto pracovného programu budú
vyhodnocované individuálne i komparatívne. Komparatívne posudzovanie návrhov bude
vykonané medzi všetkými návrhmi, ktoré reagujú na daný cieľ.

38

Vzorová dohoda o udelení grantu v rámci IKT PSP je k dispozícii na adrese:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/library/ref_docs/docs/ictpsp_grant_agreement.pdf
39
Príručka pre žiadateľov v rámci tematických sietí na adrese:http://ec.europa.eu/ict_psp
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Návrhy, ktorých bodové hodnotenie bolo vyššie alebo rovné hraničnému hodnoteniu budú
zoradené v rámci daného cieľa. Toto poradie určí postupnosť priority financovania. Po
vyhodnotení kritérií pre udelenie grantu Komisia vytvorí implementačný plán, berúc do úvahy
bodové hodnotenie a poradie návrhov z hodnotenia, priority programu a rozpočet, ktorý je k
dispozícii. Tento implementačný plán bude zahŕňať tie návrhy, ktoré majú byť prijaté na
rokovania, rezervný zoznam návrhov, ktoré majú byť prerokované ak by sa uvoľnili
prostriedky, ako aj zoznam návrhov, ktoré budú odmietnuté – či už z dôvodu nedostatku
prostriedkov, alebo kvôli nedostatočnej kvalite (ak by nebola dosiahnutá niektorá, prípadne
viacero hraničných hodnôt v rámci kritérií pre udelenie grantov).
Koordinátori všetkých predložených návrhov budú písomne informovaní o výsledku
hodnotenia ich návrhu.
4.4.3. Hodnotiace kritériá
4.4.3.1 Kritériá oprávnenosti
Pri prijatí budú všetky návrhy posudzované z hľadiska kritérií oprávnenosti, aby sa zabezpečil
ich súlad s požiadavkami výzvy a s postupom predkladania. Kritériá oprávnenosti sú uvedené
v prílohe č. 1 tohto pracovného programu. Návrhy, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, nebudú
prijaté na hodnotenie.
4.4.3.2 Kritériá pre udelenie grantov
Kritériá pre udelenie grantov sú zoskupené v troch kategóriách (podrobný popis kritérií
vrátane čiastkových kritérií špecifických pre jednotlivé nástroje sú uvedené v prílohe č. 2
tohto pracovného programu):
A1) Relevancia
A2) Dosah
A3) Implementácia
Bežne bude ku každému z týchto troch kritérií pre udelenie grantu priradené bodové
hodnotenie. Ak návrh nedosiahne niektorú alebo viacero hraničných bodových hodnôt
(uvedených nižšie), bude konzorciu poskytnutá spätná väzba o dôvode (dôvodoch)
neúspechu.
Návrhy nespadajúce do rozsahu cieľov pracovného programu budú označené hodnotením „0“
pri kritériu A1) Relevancia – s komentárom: „mimo rozsahu výzvy“; tieto nebudú ďalej
hodnotené.
Pri každom kritériu pre udelenie grantu je možné udeliť 0 až 5 bodov (vrátane pol bodov):
0 – návrh sa netýka sledovaného kritéria, alebo ho nemožno posudzovať vzhľadom na
kritérium kvôli chýbajúcim alebo neúplným informáciám.
1 - Veľmi slabé
2 - Neuspokojivé
3 - Dobré
4 - Veľmi dobré
5 - Vynikajúce
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Príslušné hraničné hodnoty kritérií pre udelenie grantu sú:
Kritérium Hranica
A1

3

A2

3

A3

3

Na základe bodových hodnotení dosiahnutých v rámci jednotlivých kritérií pre udelenie
grantu bude vypočítané celkové bodové hodnotenie každého návrhu. Podľa neho budú návrhy
reagujúce na každý z cieľov zoradené v rámci skupín.

4.4.3.3 Kritériá výberu
Kritériá výberu posudzujú žiadateľovu finančnú a prevádzkovú spôsobilosť implementovať
projekt (viď body S1) a S2) nižšie).
Výberové kritériá sa spočiatku uplatňujú na základe informácií dodaných v návrhu. V prípade
identifikácie slabých stránok (napr. z hľadiska ich finančnej spôsobilosti), môžu byť zvážené
kompenzačné kroky, ako napríklad finančné záruky alebo iné zmierňujúce opatrenia. Úspešné
návrhy prijaté do rokovaní budú predmetom formálnej právnej a finančnej validácie, ktorá je
podmienkou pre vystavenie dohody o udelení grantu.
S1) Finančná spôsobilosť implementovať projekt
a) Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné zdroje financovania na udržiavanie svojej
aktivity počas implementácie akcie.
S2) Prevádzková spôsobilosť implementovať projekt
Žiadatelia musia mať:
a) odbornú spôsobilosť a kvalifikáciu potrebnú na dokončenie navrhovaných prác na
projekte;
b) spôsobilosť poskytnúť primeraný objem ľudských zdrojov na implementáciu
príslušného projektu.

4.4.4. Výber nezávislých odborníkov pre hodnotenie a posudzovanie
Komisia vyberie nezávislých odborníkov, ktorí jej budú pomáhať pri vyhodnocovaní návrhov
a pri posudzovaní výsledkov projektov, ako aj na iné účely, kedy by mohli byť na
implementáciu programu potrebné špecifické odborné znalosti. Títo odborníci budú
identifikovaní na základe výzvy pre nezávislých odborníkov, ktorej výsledkom bude
vytvorenie zoznamu odborníkov vyhovujúcich požiadavkám programu. Odborníci budú
z tohto zoznamu vybraní na základe ich schopnosti vykonať pridelené úlohy, berúc do úvahy
tematické požiadavky konkrétnych výziev alebo projektov, ako aj geografickú rovnováhu a
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rovnovážne zastúpenie pohlaví. Za svoju prácu budú odborníci odmeňovaní v súlade
s kapitolou 6.

4.5. INDIKATÍVNY IMPLEMENTAČNÝ KALENDÁR
Indikatívny kalendár implementácie výzvy na rok 2008 je uvedený v nasledovnej tabuľke.
Komisia očakáva, že podľa tohto pracovného programu na rok 2008 vydá jednu výzvu na
predkladanie návrhov.
Dátum

Činnosť

apríl 2008

Zverejnenie výzvy na predkladanie návrhov

september 2008

Uzávierka výzvy

september/október 2008

Vyhodnocovanie

október/november 2008

Začatie rokovaní

december 2008 / február
2009

Ukončenie rokovaní, uzatváranie dohôd o udelení grantu
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5. VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK A PODPORNÉ
OPATRENIA IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM
GRANTOV V ROKU 2008
V roku 2008 budú dva ciele podporené prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk alebo
grantov udelených bez výziev na predkladanie návrhov40.
Cieľ 4.1: Benchmarking napredovania informačnej spoločnosti
Podpora bude poskytnutá pre prieskumy Spoločenstva v domácnostiach a podnikoch a pre
dodatočný zber údajov o sektore a čiastkových sektoroch IKT. Eurostat vykoná prieskumy
v domácnostiach a podnikoch v spolupráci s národnými štatistickými úradmi v členských
štátoch a prípadne v asociovaných krajinách. Na vykonanie týchto prieskumov budú
národným štatistickým úradom udelené granty41 na základe výzvy Eurostatu na predkladanie
návrhov v súlade s kritériami Eurostatu z hľadiska výberu, oprávnenosti a udelenia grantu.
Vyššie uvedené bude doplnené o približne päť prieskumov týkajúcich sa širokopásmových
sietí a prístupu, eGovernmentu a monitorovania dosahu IKT na ostatné verejné služby, ako
napríklad eHealth, eInclusion a digitálnu gramotnosť. Tie budú začaté v treťom kalendárnom
štvrťroku 2008. Ďalšia štúdia sa zameria na medzinárodný rozmer a môže pokrývať viacero
tém, ako sú siete ďalšej generácie, ecommerce, obsah, telekomy.
Budú začaté v treťom kalendárnom štvrťroku 2008.
Rozpočet vyčlenený na tento cieľ predstavuje 3 000 tis. eur, vrátane 2 000 tis. eur
vyčlenených na granty pre národné štatistické orgány členských štátov.
Cieľ 4.2: Štúdie, portáli a/alebo spoločné schránky, konferencie a podujatia
Štúdie
Bude začatá séria štúdií týkajúcich sa hospodárskej a sociálnej analýzy rôznych tém v rámci
iniciatívy i2010. Patria sem dve štúdie zameriavajúce sa na prierezové témy:
•

Vyhodnocovanie iniciatívy i2010 a posudzovanie jej dosahu: bude musieť nadväzovať
na posudok priebežných výsledkov iniciatívy i2010 v roku 2008. Toto hodnotenie bude
doplnené o analýzu dosahu vykonanú v kontexte nástupcu iniciatívy i2010. Hodnotenie
sa bude sústreďovať na formuláciu poučení z iniciatívy i2010, posúdi jej silné
a akékoľvek prípadné slabé stránky a určí, v akej miere boli dosiahnuté pôvodné ciele
iniciatívy.

•

Prieskum využívania digitálnych identít: Tento prieskum bude nadväzovať na štúdiu
uskutočniteľnosti vykonanú Spoločným výskumným centrom. Cieľom je využiť závery
prieskumu v kontexte súčasných i budúcich politických akcií týkajúcich sa služieb
založených na digitálnej identite. To bude závisieť od správnej identifikácie politických

40

V súlade s článkom 110, ods. 1) Finančného nariadenia (Nariadenie Rady ES, Euratom č. 1605/2006, Ú. v. L
248, 16.09.2002, str. 1, v platnom znení) a článku 168 Implementačných pravidiel (Nariadenie Komisie ES,
Euratom č. 2342/2002, Ú. v. L 357, str. 1, v platnom znení)
41
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 zo dňa 21. apríla 2004 týkajúcim sa
štatistík Spoločenstva o informačnej spoločnosti (Ú. v. L 143, 30.04.2004, str. 49) a s Nariadením Rady (ES) č.
322/97 o štatistikách Spoločenstva (Ú. v. L 152, 22.02.1997, str. 1)
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a regulačných rozdielov medzi potrebami identifikovanými v rámci prieskumu (napr.
očakávané využitie eID) a súčasným regulačným/politickým rámcom.
Spoločné schránky
Majú podporiť pokračovanie a rozšírenie portálu ePractice „ePractice.EU“ v období rokov
2009-2011. Portál ePractice.EU (2007-2008) umožnil identifikáciu, odborné hodnotenie
a ukazovanie osvedčených postupov v oblastiach eGovernment, eHealth a eInclusion. Plánuje
sa rozšíriť portál ePractice.EU aj na ďalšie oblasti ako IKT pre efektívnu energiu a trvalo
udržateľnú dopravu.
Uvedené akcie budú v plnej miere implementované prostredníctvom výziev na predkladanie
ponúk, s výnimkou štúdie digitálnych identít, ktorá bude vykonaná v rámci administratívnej
dohody so Spoločným výskumným centrom. Výzvy na predkladanie ponúk budú iniciované
v druhom štvrťroku 2008.
Podpora konferencií a podujatí
Finančná podpora bude smerovaná na sériu podujatí a konferencií na vysokej úrovni. Tie
budú rozvrhnuté nasledovne:
•

Výročná konferencia i2010 (granty pre konferenciu organizovanú Predsedníctvom EÚ):
Konferencia má v pláne venovať sa dianiu, ktoré formuje budúcu politickú agendu
informačnej spoločnosti, vrátane podstatných prekážok tohto formovania (mobilita,
škálovateľnosť, bezpečnosť, súkromie). Témy preberané na konferencii by sa mali týkať
budúcnosti Internetu a otázok bezpečnosti, služieb a benchmarkingu, ako aj výmeny
skúseností v oblasti opatrení vysokorýchlostného pripojenia prijatých v členských štátoch.
Podujatie je naplánované na štvrtý štvrťrok 2008.
Podpora vo výške 200 tis. eur bude udelená prostredníctvom bežného obstarávania alebo
vo forme grantu pre francúzske predsedníctvo za podmienok „Monopole de fait“.

•

Konferencia eInclusion:
Je to ministerská konferencia a výstava, ktorá má ukázať pokrok dosiahnutý v rámci
iniciatívy e-Inclusion42, osláviť úspech udeľovaním ocenení e-Inclusion awards
a zabezpečiť politickú angažovanosť v prioritách budúcnosti. So súhlasom francúzskej
vlády bude toto podujatie organizovať Rakúsko vo Viedni v decembri 2008.
Podpora bude predstavovať 200 tis. eur a bude poskytnutá vo forme bežného
obstarávania.

•

Výročná konferencia eHealth (granty pre konferenciu organizovanú Predsedníctvom EÚ):
Konferencia predstavuje nový míľnik v procese spustenom oznámením Komisie
s názvom: „eHealth – zlepšovanie zdravotníctva pre občanov Európy: akčný plán pre
európsku oblasť eHealth“ KOM (2004) 256 a záväzkom členských štátov spolupracovať
na uľahčovaní učenia sa a podpore širšieho uplatnenia úspešných aplikácií iniciatívy
eHealth. Konferencia podporí výmenu osvedčených postupov a fórum pre národných
zástupcov a zástupcov Komisie na vysokej úrovni, ktorí budú diskutovať o pokroku
v oblasti uplatňovania a budúceho smerovania politiky eHealth. Podujatie je naplánované
na prvý štvrťrok 2009.

42

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/index_en.htm
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Podpora vo výške 200 tis. eur bude udelená prostredníctvom bežného obstarávania alebo
vo forme grantu pre francúzske predsedníctvo za podmienok „Monopole de fait“.
Navyše bude poskytnutá podpora pre hodnotenie a posudzovanie projektov. Rozpočet
vyčlenený na cieľ 4.2 predstavuje 2 491 tis. eur. Celková rozpočtová kapitola na obstarávanie
pre tento cieľ je do 2 300 tis. eur, pričom sumu do výšky 400 tis. eur možno udeliť za
podmienok „Monopole de fait“.
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6. INDIKATÍVNY ROZPOČET
Rozpočet pre pracovný program IKT PSP 2008 sa odhaduje vo výške 44,491 mil. eur. Bude
použitý na granty udelené na základe výzvy na predkladanie návrhov, iné granty
predpokladané v tomto pracovnom programe a výzvach na predkladanie ponúk.
Štruktúra indikatívneho rozpočtu je nasledovná (v mil. eur):
Indikatívny rozpočet

Prevádzkový
rozpočet

Výzva na
predkladanie
návrhov
(viď
poznámku)

Téma 1 : IKT pre používateľsky jednoduchú
administratívu a verejné služby

22,5

Téma 2 : IKT pre energetickú efektívnosť
a trvalú udržateľnosť v mestských
oblastiach

14,5

Vývoj a bezpečnosť Internetu: budovanie
konsenzu a zdieľanie skúseností

2

Výzvy na predkladanie ponúk a podporné opatrenia
implementované prostredníctvom grantov

5,491
SPOLU

44,491

Poznámka : Pre ktorúkoľvek z vyššie uvedených tém implementovaných prostredníctvom
výziev na predkladanie návrhov (teda hlavné témy 1, 2 a akcie týkajúce sa vývoja
a bezpečnosti Internetu) bude alokovaný rozpočet použitý na podporu oprávnených návrhov,
ktoré splnili hranicu kritéria pre udelenie grantu na základe ukazovateľov popísaných
v kapitolách 3 a 4. V prípade, ak by v konkrétnej téme zvýšili dostupné rozpočtové
prostriedky, budú proporcionálne rozdelené medzi ostatné témy podľa vyššie uvedenej
štruktúry indikatívneho rozpočtu.
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7. INFORMÁCIE K VÝZVE
•

Identifikátor výzvy: CIP-ICT PSP-2008-2

• Dátum uverejnenia: xx apríl 200843
• Dátum uzávierky: xx september 2008, o17.00 bruselského miestneho času 44
• Indikatívny
rozpočet
:
39
miliónov
€Témy
výzvy:
Témy
Ciele
Nástroje financovania:
1.1: príprava implementácie Smernice o Pilotný projekt typu A
službách;
1.2: Znižovanie administratívnej záťaže Pilotný projekt typu B
v rámci EÚ
Téma 1 : IKT pre
používateľsky
jednoduchú
administratívu, verejné
služby a inklúziu;

1.3: Pohotovostné služby dostupné pre Pilotný projekt typu B
všetkých – úplná konverzia
1.4: IKT pre kvalitné starnutie Pilotný projekt typu B
s kognitívnymi problémami, spájajúce
podporné technológie a technológie pre
samostatný život
1.5: Budovanie kapacít pre eInclusion
1.6: Zlepšovanie
produktov

certifikácie

Tematická sieť

eHealth Tematická sieť

2.1: IKT pre energetickú efektívnosť Pilotný projekt typu B
verejných budov a priestorov, vrátane
osvetlenia

Téma 2: IKT pre
energetickú efektívnosť 2.2: IKT pre adaptívnu infraštruktúru Pilotný projekt typu B
a trvalú udržateľnosť
a služby riadenia mestskej dopravy
v mestských oblastiach
2.3: Budovanie konsenzu a zdieľanie Tematická sieť
skúseností v oblasti IKT pre energetickú
efektívnosť a trvalú udržateľnosť v
mestských oblastiach
Budovanie konsenzu a
zdieľanie skúseností
v oblasti vývoja
a bezpečnosti
Internetu

3.1: Spoločné európske úsilie v oblasti Tematická sieť
RFID
3.2:
Dôveryhodná
informačná Tematická sieť
infraštruktúra a biometrické technológie
Posilňovanie prijímania IPv6 v Európe Tematická sieť
s cieľom zvýšiť očakávaný rozvoj
internetu

43

Generálny riaditeľ zodpovedný za výzvu ju môže uverejniť mesiac pred alebo po predpokladanom dátume
uverejnenia.
44
V čase uverejnenia výzvy môže zodpovedný generálny riaditeľ odložiť tento termín až o jeden mesiac.
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8. PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE
Podrobnejšie informácie týkajúce sa tohto programu nájdete na internetovej stránke Programu
podpory politiky informačných a komunikačných technológií (IKT PSP) v rámci CIP na
adrese http://ec.europa.eu/ict_psp.
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Príloha č. 1 – Kritériá pre oprávnenosť a vylúčenie
Musia byť splnené nasledovné kritéria:
E1) včasné predloženie návrhu v súlade s termínom uvedeným v príslušnej výzve na
predkladanie návrhov.
E2) predloženie úplného návrhu
E3) zloženie konzorcia musí byť v súlade s pravidlami uvedenými v tomto pracovnom
programe.
Návrhy, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritéria, nebudú vyhodnocované.
Žiadatelia budú vyradení z účasti v prípade, ak:
(a)

sú v konkurze alebo v likvidácii, ich záležitosti spravuje súd, uzatvorili dohodu
s veriteľmi, pozastavili obchodnú činnosť, sú predmetom konaní týkajúcich sa týchto
záležitostí alebo sa nachádzajú v akejkoľvek analogickej situácii v dôsledku podobného
postupu, ktorý umožňuje národná legislatíva alebo predpisy,

(b)

boli usvedčení z priestupku ohľadne výkonu profesionálnej činnosti rozsudkom
s platnosťou res judicata,

(c)

sa dopustili závažného porušenia odborných povinností dokázaného akýmkoľvek
spôsobom odôvodniteľným zo strany Spoločenstva,

(d)

si nesplnili povinnosti týkajúce sa platieb sociálneho poistenia, alebo platieb daní
v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej majú sídlo alebo s právnymi predpismi
krajiny obstarávateľa alebo s právnymi predpismi krajiny, kde má dôjsť k plneniu
dohody o udelení grantu,

(e)

sa stali predmetom rozsudku s platnosťou res judicata za podvod, korupciu, účasť
v zločineckej organizácii alebo akúkoľvek inú protizákonnú činnosť škodiacu
finančným záujmom Spoločenstva,

(f)

im Spoločenstvo uložilo administratívnu pokutu v súlade s článkom 96, ods. 1)
Finančného nariadenia 45;

(g)

sú predmetom konfliktu záujmov;

(h)

uviedli nepravdivé vyhlásenia pri poskytovaní informácií požadovaných
Spoločenstvom, ktoré boli podmienkou pre účasť na výberovom konaní alebo pre
udelenie grantu alebo nedodali túto informáciu;

Žiadatelia musia potvrdiť, že sa nenachádzajú v žiadnej z vyššie uvedených situácií.
Žiadatelia poskytujúci nepravdivé vyhlásenia sa vystavujú riziku udelenia finančnej pokuty
a vyradenia z procesu udeľovania grantov a zmlúv46.

45

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2006 zo dňa 25. júna 2002 (ÚV L 248, 16.09.2002, str.1) v znení
neskorších predpisov.
46
Článok č. 175 Nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2342/2002 zo dňa 23. decembra 2002 (ÚV L 357, 31
december 2002)
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Príloha č. 2 - a) – Kritéria pre udelenie grantu – Pilotný projekt
typu A
Význam
–

harmonizácia so všeobecnými
špecifickým cieľom

cieľmi

pracovného

programu

a s predmetným

–

harmonizácia a koordinácia s príslušnými politikami, stratégiami a aktivitami a ich
posilnenie na európskej a národnej úrovni

Vplyv
–

prínos projektu k cieľovému výsledku a očakávaný vplyv, tak ako bol definovaný v
rámci príslušného špecifického cieľa

–

dlhodobý vplyv: realizovateľnosť, trvalá udržateľnosť a škálovateľnosť po ukončení fáz
sponzorovaných aktivít zo strany Spoločenstva s ohľadom na aktivity v rámci celej
Európskej únie. Pozornosť by sa mala venovať podpore verejných subjektov a
schopnosti poskytovať podporu v celej EÚ s cieľom dosiahnuť celoeurópsky konsenzus.

–

voľná dostupnosť spoločných výsledkov s ohľadom na implementáciu interoperability
na celoeurópskej úrovni (špecifikácia rozhraní, protokolov, architektúry, atď.; rovnako
ako referenčné implementácie potrebných komponentov v oblasti open source a
stavebných blokov pre interoperabilitu)

Implementácia
–

kvalita prístupu (berúc do úvahy špecifiká vyplývajúce z účasti správnych orgánov)
a presvedčivý pracovný plán s dobre zadefinovanými pracovnými balíkmi, časovým
rozvrhom, úlohami partnerov a výstupmi, efektívnosť metódy riadenia

–

schopnosť a odhodlanosť partnerov dosiahnuť ciele projektu. Pozornosť by sa mala
venovať účasti príslušných zainteresovaných strán na dosahovaní cieľov návrhu

–

primeranosť alokácie zdrojov a odhadovaných nákladov s cieľom dosiahnuť ciele
návrhu

–

náležitú pozornosť je potrebné venovať bezpečnosti, súkromiu, komplexnosti
a dostupnosti; riadne využívanie interoperabilných platforiem; otvorené štandardy
a open source komponenty.
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Príloha č. 2 - b) – Kritéria pre udelenie grantu – Pilotný projekt
typu B
Význam
–

harmonizácia so všeobecnými
špecifickým cieľom

cieľmi

pracovného

programu

a s predmetným

–

harmonizácia a koordinácia s príslušnými politikami, stratégiami a aktivitami a ich
posilnenie na európskej a národnej úrovni

–

vyzretosť navrhovaných technických riešení, t.j. fáza vývoja rôznych aplikácií použitých
pri realizácii pilotného projektu je ukončená a integrácia rôznych komponentov
nevyžaduje ďalšie výskumné aktivity

Vplyv
–

prínos projektu k cieľovému výsledku a očakávaný vplyv, tak ako bol definovaný v
rámci príslušného špecifického cieľa

–

dlhodobý vplyv: potenciál pre poskytovanie realizovateľných, udržateľných a
škálovateľných služieb po ukončení fázy sponzorovania aktivít zo strany Spoločenstva.

–

kvalita metódy pre podporu širšieho uplatnenia a využitia s ohľadom na celoeurópske
zavedenie nad rámec partnerov.

Implementácia
–

kvalita prístupu a presvedčivý pracovný plán s dobre zadefinovanými pracovnými
balíkmi, časovým rozvrhom, úlohami partnerov a výstupmi, efektívnosť metódy
riadenia, adekvátnosť zamýšľanej implementácie pilotných služieb

–

preukázateľná schopnosť a odhodlanosť partnerov dosiahnuť ciele projektu.

–

primeranosť alokácie zdrojov a odhadovaných nákladov s cieľom dosiahnuť ciele
návrhu

–

náležitú pozornosť je potrebné venovať bezpečnosti, súkromiu, komplexnosti
a dostupnosti; riadne využívanie interoperabilných platforiem; otvorené štandardy
a open source komponenty.
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Príloha č. 2 - c) – Kritériá pre udelenie grantu – Tematické siete
Význam
–

harmonizácia so všeobecnými
špecifickým cieľom

cieľmi

pracovného

programu

a s predmetným

–

harmonizácia a koordinácia s príslušnými politikami, stratégiami a aktivitami a ich
posilnenie na európskej a národnej úrovni

Vplyv
–

efektívnosť výsledkov a primeranosť očakávaného vplyvu siete (tak ako boli
zadefinované v návrhu) na predmetný špecifický cieľ.

–

dlhodobý vplyv: realizovateľnosť, trvalá udržateľnosť a škálovateľnosť po ukončení fáz
sponzorovaných aktivít zo strany Spoločenstva, vrátane zavedenia nad rámec partnerov.

–

plán šírenia, voľnej dostupnosti spoločných výsledkov a záverov a otvorenosť siete voči
relevantným organizáciám, ktoré nie sú jej súčasťou.

Implementácia
–

preukázaná schopnosť a odhodlanie partnerov dosiahnuť ciele siete a budovať podporu
v rámci celej EÚ s cieľom dosiahnuť celoeurópsky konsenzus.

–

kvalita prístupu a presvedčivý pracovný plán s jasne stanovenými úlohami a výstupmi
partnerov; efektívnosť koordinácie

–

primeranosť alokácie zdrojov s cieľom dosiahnuť ciele návrhu, vrátane odôvodnenia a
pridanej hodnoty za účelom príspevku od Spoločenstva
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Príloha č. 3 – Podkladové informácie
Právny rámec
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1639/2006/ES, zo dňa
24.10.2006, ktorým sa ustanovuje Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie
(2007 – 2013).
Rozhodnutie týkajúce sa CIP bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa
9.11.2006 (ÚV L310/15 9.11.2006)
Odkazy a dokumenty
Podrobnejšie informácie sú dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/ict_psp
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Príloha č. 4 – Glosár
Podporné
Jedná sa o všeobecný pojem, ktorý zahŕňa podporné, adaptívne a
technológie (PT) rehabilitačné zariadenia. PT propagujú väčšiu nezávislosť ľudí
s postihnutím, tým že im umožňujú vykonávať úlohy, ktoré by inak neboli
schopní uskutočniť formou skvalitňovania alebo zmeny spôsobu interakcie s
technológiami. PT na báze IKT siahajú od inteligentných invalidných
vozíkov cez telefóny pre nedoslýchavých ľudí, televíznu čítaciu lupu pre
zrakovo postihnutých až po zložité, integrované služby cez telefón.
Príjemca

Signatár dohody o udelení grantu uzatvorenej s Európskou komisiou

Výzva na
predkladanie
návrhov

Tak ako je uverejnené v Úradnom vestníku. Otvára časti pracovného
programu pre návrhy a určuje, ktoré typy aktivít sú potrebné.

Výzva na
predkladanie
ponúk

Tak ako je uverejnené v Úradnom vestníku. Výzvy na predkladanie ponúk sú
špeciálne postupy určené na získavanie konkurenčných ponúk od rôznych
uchádzačov, ktorí sa snažia získať zákazku na poskytovanie a dodávku prác,
alebo servisné zmluvy.

Spoločné
špecifikácie

V kontexte IKTPSP sa jedná o špecifickú skupinu požiadaviek, ktoré sú
spoločné a nutné pre implementáciu alebo uplatňovanie interoperabilných
riešení v rôznych krajinách. Tieto požiadavky môžu obsahovať funkčné,
operačné, technické, právne a organizačné aspekty.

Uplatnenie

Tvorba a chod aplikácií na poskytovanie služieb v reálnom živote.

ES

Európske spoločenstvo

eCONTENT a
eCONTENT+

eContent je trhovo orientovaný program zameraný na podporu výroby,
používania a distribúcie európskeho digitálneho obsahu a propagáciu
jazykovej a kultúrnej rozmanitosti v globálnych sieťach (podrobnejšie
informácie môžete získať na stránke http://www.cordis.lu/econtent/)

Akčný plán pre
eGovernment

Je neoddeliteľnou súčasťou iniciatívy i2010 (viď nižšie). Akčný plán sa
sústreďuje na päť hlavných cieľov pre eGovernment so špecifickými cieľmi
pre rok 2010, vrátane inklúzie cez eGovernment, efektívnosti a účinnosti,
klúčových služieb s veľkým dosahom, aktiváciu občanov a podnikov
a eParticipation. (podrobnejšie informácie môžete získať na stránke
http://ec.europa.eu/egovernment_research)

Iniciatíva eInclusion

„Európska iniciatíva i2010 týkajúca sa eInclusion – informačná spoločnosť
pre všetkých“ (Oznámenie Komisie KOM(2007)694 zo dňa 8.11.2007)
obsahuje kampaň s názvom „e-Inclusion, zapojte sa!“ s cieľom zvyšovať
povedomie a spájať úsilie v roku 2008. Taktiež definuje strategický rámec
pre: Zavádzanie podmienok, ktoré každému umožnia zúčastňovať sa na
Informačnej spoločnosti, zvyšovanie účasti skupín, ktoré by mohli byť
vylúčené a integrovanie akcií v oblasti e-Inclusion s cieľom maximalizovať
pretrvávajúci vplyv.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/i2010_ini
tiative/index_en.htm
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e-ID

Elektronická identifikačná karta (eID) je oficiálny elektronický doklad
potvrdzujúci identitu osoby. Umožňuje podpisovať elektronické dokumenty
právoplatným podpisom.

Oprávnené
náklady

Tieto náklady sú uznávané Komisiou ako refundovateľné (do výšky
uvedenej v dohode o udelení grantu). Charakter týchto nákladov sa líši v
závislosti od rôznych nástrojov (Pilotný projekt typu A, Pilotný projekt typu
B a Tematické siete)

EUPL

Verejná licencia Európskej únie. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6523

e-Prescription

Elektronický transfer lekárskych predpisov od lekára k lekárnikovi ako
alternatíva k súčasnej papierovej forme predpisov.

e-Procurement

Elektronické obstarávanie znamená nákup alebo predaj tovarov alebo služieb
cez internet.

EÚ

Európska únia

Vyhodnocovanie Proces pri ktorom sa uchovávajú resp. neuchovávajú návrhy s cieľom vybrať
z nich tie, ktoré sa zmenia na projekty. Vyhodnocovanie sa vykonáva
formou uplatňovania kritérií pre oprávnenosť, udeľovanie a výber, ktoré sú
stanovené v pracovnom programe. Hodnotenie vykonáva Komisia v
spolupráci s nezávislými expertmi.
Dohoda
o udelení grantu

Dohoda medzi Komisiou a príjemcami stanovujúca podmienky pre
udeľovanie grantov Spoločenstva.

Granty

Granty sú priame finančné príspevky poskytované na základe písomnej
dohody formou dotácie z rozpočtu Spoločenstva určenej buď na
financovanie aktivít zameraných na poskytovanie pomoci s cieľom splniť
časť politiky Európskej únie, alebo na fungovanie orgánu, ktorý sleduje
všeobecné európske záujmy alebo má za cieľ vytvoriť časť politiky
Európskej únie.

Akčný plán pre
eHealth

Tento akčný plán rieši otázku dôležitosti postavenia nových technológií
a nových ciest poskytovania zdravotnej starostlivosti formou zlepšovania
prístupu k starostlivosti, jej kvality a účinnosti za pomoci integrácie celého
radu
politík
a aktivít
v oblasti
e-Health.
(pozri
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/policy_action_plan/i
ndex_en.htm )

eTEN

Program európskeho spoločenstva eTEN bol ukončený na konci roka 2006 a
podporoval uplatňovanie transeurópskych elektronických služieb
poskytovaných vo verejnom záujme. Podrobnejšie informácie možno získať
na stránke http://europa.eu.int/eten/

i2010

Strategický rámec Európskeho spoločenstva i2010 – Európska informačná
spoločnosť 2010 určuje širšie politické smerovanie. Podporuje otvorené
a konkurencieschopné digitálne hospodárstvo a vyzdvihuje IKT ako hybnú
silu inklúzie a kvality života.

IKT

Informačné a komunikačné technológie.

IKT pre kvalitné
starnutie

IKT môže umožniť starším ľuďom plne sa zúčastňovať na spoločenskom
a hospodárskom živote. Pri starnutí populácie, môže aktivovanie a

47

Pracovný program IKT PSP na rok 2008
posilňovanie týchto častí spoločnosti prinášať výhody pre firmy,
hospodárstvo a spoločnosť ako takú. IKT pre kvalitné starnutie znamená
udržiavanie kvalitného, nezávislého života starších ľudí, pričom
špecifickými oblasťami pre zavádzanie produktov a služieb na báze IKT,
ktoré sú vhodné pre staršie osoby, sú: aktívne starnutie v pracovných
situáciách,
život
v spoločenstve
a nezávislý
život
doma.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/ageing/in
dex_en.htm
IDABC, IDABC
observatórium
pre
eGovernment

IDABC znamená poskytovanie interoperabilných európskych služieb
eGovernmentu verejnej správe, podnikom a občanom.
IDABC je
pokračovaním programu IDA. Podrobnejšie informácie možno nájsť na
stránke http://europa.eu.int/IDABC/

Nástroje

V kontexte IKTPSP, sú nástrojmi finančné nástroje umožňujúce dosahovanie
cieľov, ktoré sú definované v pracovnom programe jednotlivo pre každú
tému. Existujú tri typy nástrojov: Pilotný projekt (Typ A) – Pilotný projekt
(Typ B) a tematické siete. Pracovný program určuje, ktoré nástroje musia
byť použité pre každý z cieľov.

Interoperabilita

Interoperabilita znamená schopnosť informačných a komunikačných
systémov (IKT) and podnikateľských procesov ktoré podporujú, vymieňať si
údaje a umožňovať zdieľanie informácií a skúseností.

IST

Technológie informačnej spoločnosti. Tematická priorita pre výskum a
vývoj v rámci Šiesteho rámcového programu Spoločenstva
(FP6).Podrobnejšie
informácie
možno
nájsť
na
stránke
http://www.cordis.lu/ist/about/about.htm

Mnohonásobné
alebo
viackanálové
platformy

Koncepcia viacerých platforiem sa týka paralelnej prístupnosti služieb cez
viacero rôznych sietí, terminálov a komunikačných kanálov s
porovnateľnými rozhraniami a používateľskou jednoduchosťou. Ako príklad
uvádzame nasledovné platformy: Počítače, PDA počítače, telefón (mobilný
telefón a pevná linka), odkazové služby, atď.

Ciele

V kontexte IKT PSP je zadefinovaných viacero cieľov, ktoré sú popísané
v kapitole 3 tohto pracovného programu. Každý návrh sa musí týkať jedného
z týchto cieľov.

ÚV

Úradný vestník Európskej únie

Open source
softvér

Open source softvér je softvér, ktorý sa distribuuje voľne spolu s kódom
a každý má možnosť do neho vstupovať, študovať ho, ďalej ho distribuovať
a meniť. Musí byť distribuovaný v súlade s licenciou udeľovanou Open
Source Iniciatívou (www.opensource.org) alebo Nadáciou bezplatného
softvéru (Free Software Foundation/FSF) (www.fsf.org).

Open source
riešenia

Open source riešenia predstavujú služby založené na využívaní otvorených
štandardov, ktorých implementácia sa odkazuje na open source softvér.

Otvorené
štandardy

Ak má byť štandard považovaný za otvorený, musí byť prinajmenšom:
- prijatý a poskytovaný otvorene a jeho ďalší vývoj musí byť založený na
konsenze alebo na väčšinových rozhodnutiach,
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- plne uverejnený a dostupný pre použitie, opätovné použitie, kopírovanie
a distribúciu bez obmedzení, bezplatne alebo za nominálny poplatok.
- práva spojené s duševným vlastníctvom k týmto štandardom musia byť
poskytnuté neodvolateľne a bez účtovania licenčného poplatku.
Zdroj: Európsky rámec pre interoperabilitu http://europa.eu.int/idabc/3761
Súhrnné
informácie o
pacientovi

V kontexte IKT PSP sa pod pojmom súhrnné informácie o pacientovi
rozumie minimálna súbor informácií o pacientovi, ktoré by mali poskytnúť
odbornému lekárovi základné informácie potrebné v prípade poskytovania
neočakávanej alebo neplánovanej starostlivosti.

Pilotný projekt
typu A

Nástroj IKT PSP podporujúci celoplošné aktivity nadväzujúce na existujúce
iniciatívy v členských štátoch alebo v asociovaných krajinách, ktoré pomôžu
zabezpečiť interoperabilitu riešení na báze IKT v celej EÚ.

Pilotný projekt
typu B

Nástroj IKT PSP podporujúci implementáciu a zavádzanie inovatívnych
služieb zameraných na potreby občanov, vlád a podnikov. Pilotný projekt by
sa mal zavádzať za realistických podmienok.

Prototypná
služba

V kontexte IKT PSP – Pilotného projektu typu B – sa za službu
v prototypom štádiu považuje služba, ktorá bola technicky a funkčne
overená (potvrdená) skúškou ale nebola predmetom overovania z hľadiska
širšieho uplatnenia.

VaV

Výskum a vývoj

RFID

Rádiofrekvenčná identifikácia

MSP

Podnik, ktorý spĺňa kritériá stanovené v odporúčaní komisie č. 2003/361/ES
zo dňa 6.5.2003 týkajúce sa definície mikro-podnikov a malých a stredných
podnikov (ÚV L 124, 20.05.2003, str. 36), ktoré zamestnávajú menej ako
250 osôb a dosahujú ročný obrat nižší ako 50 miliónov eur a/alebo ich ročná
súvaha nepresahuje 43 miliónov eur.

Tematická sieť

Nástroj CTPSP na podporu zdieľania skúseností a budovania konsenzu
týkajúceho sa implementácie IKT politiky v rámci spoločnej témy. .Sieť
môže podnecovať pracovné skupiny, workshopy a výmenu najlepších
postupov.

Témy

V kontexte IKT PSP sa financovanie sústreďuje na obmedzený počet akcií
v rámci vopred definovaných tém, ktoré si vyžadujú financovanie zo strany
Spoločenstva. Tieto témy sa revidujú a/alebo aktualizujú v následných
ročných pracovných programoch.
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