W jaki sposób można uczestniczyć
w programie ICT PSP?

W ramach programu przewidziano trzy typy instrumentów wsparcia:
w Projekty pilotażowe (Typ A) – rozbudowa krajowych, regionalnych
lub lokalnych inicjatyw, które już zostały zrealizowane w krajach
członkowskich lub stowarzyszonych. Wkład wspólnotowy dla tego
typu projektów: do 50% kosztów ściśle związanych z pracami
koniecznymi do osiągnięcia celów interoperacyjności. Przeciętny
budżet projektów: od 5 do 10 mln euro.
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w Projekty pilotażowe (Typ B) – stymulowanie wdrażania innowacyjnych
produktów i usług bazujących na ICT. Wkład wspólnotowy dla tego
typu projektów: do 50% kosztów związanych z wdrożeniem usługi
pilotażowej. Przeciętny budżet projektów: od 2 do 3 mln euro.
w Sieci Tematyczne – tworzenie forum wymiany doświadczeń
i budowy konsensusu dla interesariuszy Społeczeństwa Informacyjnego. Wkład wspólnotowy dla tego typu projektów: do 100%
kosztów bezpośrednich związanych z koordynacją i wdrożeniem sieci.
Przeciętny budżet dla każdej sieci tematycznej: 300 do 500 tys. euro.

Skąd mogą pochodzić partnerzy?

Gdzie szukać dodatkowych informacji?
W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się
z Punktem Kontaktowym dla Programu Szczegółowego ICT PSP
– funkcję tę pełnią:

(Information Communication Technologies
– Policy Support Programme, ICT-PSP)

W programie mogą uczestniczyć jednostki z siedzibą w krajach członkowskich
UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), krajach stowarzyszonych oraz w krajach Bałkanów Zachodnich.

Program adresowany do europejskiego przemysłu z sektora Technologii
Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT), innowacyjnych MŚP, oraz do
administracji publicznej.

Jak to wygląda w praktyce?
Firma A uczestniczyła w projekcie badawczym, którego rezultatem było
opracowanie koncepcji usługi publicznej bazującej na rozwiązaniach ICT.
Funkcjonowanie poszczególnych komponentów oraz możliwość ich
współdziałania została sprawdzona w ograniczonym zakresie. W celu
wdrożenia tego rozwiązania Firma A, korzystając z możliwości wsparcia
finansowego ze strony programu ICT PSP nawiązała współpracę z partnerami
z innych krajów UE w ramach międzynarodowego konsorcjum, w skład
którego weszli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa oraz partner technologiczny (duże przedsiębiorstwo
ICT). W toku realizacji projektu zaadaptowano rezultaty wcześniejszych
badań, opracowano dedykowane rozwiązania techniczne, przygotowano
katalog usług specyficznych dla danej lokalizacji, połączono prototypowe
komponenty systemu i przetestowano ich współdziałanie, a następnie
wdrożono dwuletnie programy pilotażowe na terenie kilku gmin, będących
członkami konsorcjum reprezentującymi różne kraje europejskie.
Programy pilotażowe, dzięki dofinansowaniu połowy poniesionych kosztów
i rozłożeniu prac pomiędzy partnerów, umożliwiły wszechstronne
przetestowanie funkcjonalności całego systemu w zróżnicowanych realiach
i na skalę przekraczającą możliwości pojedynczego partnera, utorowały
drogę do wdrożenia nowych usług publicznych na większą skalę.

ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa, tel.: 022 828 74 83
Małgorzata Gliniecka, e-mail: cip.ict@kpk.gov.pl
oraz

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
ul. Prądnicka 4/15, 30-002 Kraków,
tel.: 012 633 32 53 wew. 25
Łukasz Nikitin, e-mail: cip.ict@kpk.gov.pl

Strona Komisji Europejskiej poświęcona
Programowi na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej
Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm
oraz polska strona dla programu ICT PSP: www.cip.gov.pl
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Jaka jest tematyka konkursów
w ramach programu ICT PSP?

Celem Programu na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej
Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information
Communication Technologies – Policy Support Programme,
ICT-PSP) jest wsparcie działań zmierzających do szybkiego wdrożenia
technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce oraz
pobudzenie innowacyjności poprzez zwiększenie zakresu stosowania
i inwestowania w te technologie. Na program ICT PSP przewidziano
budżet w wysokości 730 mln €, a skorzystać z niego mogą w pierwszej kolejności przedstawiciele europejskiego przemysłu z sektora
Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT), innowacyjne
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz administracja publiczna.

Ze względu na różne potrzeby powyższych grup
docelowych wprowadzono podział na trzy rodzaje
działań:
w działania związane z tworzeniem społeczeństwa informacyjnego
o charakterze integrującym (zwiększenie dostępności ICT oraz
umiejętności ich wykorzystywania przez użytkowników, poprawa
jakości, skuteczności i dostępności usług publicznych),
w działania związane z innowacjami poprzez szersze stosowanie
oraz inwestycje w ICT (promowanie innowacji w procesach,
usługach i produktach istniejących dzięki ICT, partnerstwa na rzecz
przyśpieszenia innowacji oraz inwestycji w ICT),
w działania związane z jednolitą europejską przestrzenią informacyjną
zmierzające do ułatwienia dostępu do usług opartych na technologiach
informacyjno-komunikacyjnych, poprawy warunków dla rozwoju
zawartości cyfrowej oraz polegające na monitorowaniu europejskiego
społeczeństwa informacyjnego.

Działania związane z innowacjami poprzez szersze
stosowanie oraz inwestycje w ICT mające na celu:

W ramach programu ICT PSP wprowadzono następujący podział
tematyczny:

- promowanie innowacji (w szczególności w MŚP i w sferze publicznej)
w procesach, usługach i produktach istniejących dzięki ICT,

Działania związane z jednolitą europejską
przestrzenią informacyjną mające na celu:

- umożliwianie interakcji publicznych i prywatnych, jak również
partnerstwa na rzecz przyśpieszenia innowacji oraz inwestycji w ICT,

- zapewnienie łatwego dostępu do usług opartych na technologiach
ICT oraz tworzenie warunków odpowiednich dla szybkiej
i właściwej realizacji konwergencji komunikacji i usług cyfrowych,
przy zapewnieniu interoperacyjności, bezpieczeństwa
i aspektów zaufania,
- poprawę warunków dla rozwoju zawartości cyfrowej
(ang. Digital Content) ze szczególnym naciskiem
na wielojęzyczność i różnorodność kulturową,
- monitorowanie europejskiego społeczeństwa informacyjnego poprzez
gromadzenie danych i analizę rozwoju, dostępności oraz korzystania
z usług komunikacji cyfrowej, w tym rozwoju Internetu, dostępu do
połączeń szerokopasmowych oraz rozwoju zawartości i usług
cyfrowych.

- promowanie i podnoszenie świadomości na temat możliwości
i korzyści jakie ICT oferują obywatelom i podmiotom gospodarczym
oraz zachęcanie do debaty na poziomie europejskim na temat
tendencji występujących w ICT.

Działania o charakterze integrującym związane
z tworzeniem społeczeństwa informacyjnego:
- zwiększenie dostępności ICT oraz umiejętności ich wykorzystywania
przez użytkowników, wzmacnianie zaufania i pewności przy
korzystaniu z ICT, w szczególności w odniesieniu do kwestii
prywatności,
- poprawę jakości, skuteczności i dostępności usług elektronicznych
świadczonych publicznie, w tym interoperacyjnych
ogólnoeuropejskich lub transgranicznych usług publicznych,
jak również tworzenie elementów będących przedmiotem
wspólnego zainteresowania i rozpowszechniania dobrych praktyk.

