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Do kogo ta publikacja jest adresowana?
W ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności
i Innowacji 2007–2013 CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme) w Programie na rzecz Wspierania Polityki
w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ICT
PSP (Information Communication Policy Support Programme)
została ogłoszona tematyka i zasady uczestnictwa w 3-cim już
konkursie (CIP-ICT PSP-2009-3).
Celem naszej publikacji jest więc przedstawienie Państwu
podstawowych informacji o tematyce i instrumentach finansowych tego konkursu oraz informacji o tym, jak odpowiedzieć na
3-cie zaproszenie do składania wniosków projektowych.
Dodatkowo, celem uzupełnienia informacji o Programie
CIP-ICT PSP, przedstawiliśmy również tematykę z poprzednich
konkursów oraz przykłady kilku projektów, jakie otrzymały
dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej i są w trakcie
realizacji.
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Ogólne założenia programu
W zakresie Programu na rzecz Wspierania Polityki dotyczącej
Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ICT-PSP (Information Communication Technologies – Policy Support Programme) leży wsparcie działań zmierzających do szybkiego wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce oraz pobudzenie innowacyjności poprzez zwiększenie
zakresu stosowania i inwestowania w te technologie.
Komisja Europejska stwierdziła, iż istnieje kilka powodów,
dla których do tej pory nie korzysta się w pełni z potencjału
związanego z technologiami ICT w branżach takich jak: służba
zdrowia, integracja społeczna, administracja publiczna czy
energetyka, są to:
ü niedostępność dedykowanych rozwiązań ICT,
ü brak interoperacyjności,
ü oraz fragmentacja rynku.
Program ICT PSP1 ma dostarczyć środków i narzędzi, aby
przezwyciężyć te problemy. Na lata 2007–2013 przewidziano
budżet w wysokości 730 mln €, a skorzystać z niego może
w pierwszej kolejności administracja publiczna i przedstawiciele europejskiego przemysłu z sektora ICT oraz innowacyjne
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP).
1 więcej informacji o Programie na stronach polskich: www.cip.gov.pl oraz www.kpk.gov.pl lub
na stronach Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/
index_en.htm
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Tematyka 3-go konkursu CIP-ICT PSP
(Call 3: CIP-ICT PSP-2009-3)
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Tematyka 3-go konkursu CIP-ICT PSP
(Call 3: CIP-ICT PSP-2009-3)
Tematy tegorocznego (2009) konkursu dotyczą kwestii
wykorzystania technologii ICT na rzecz integracji społecznej
i poprawy obsługi obywateli przez administrację lokalną. Przewidziano też dofinansowanie projektów wykorzystujących
ICT w celu poprawy wydajności energetycznej w regionach
zurbanizowanych.
Tematyka 3-go konkursu została zgrupowana w ośmiu obszarach tematycznych:
Temat 1:
Temat 2:
Temat 3:
Temat 4:

Temat 5:
Temat 6:
Temat 7:
Temat 8:

ICT dla zdrowia, osób starszych i integracji
(ICT for health, ageing and inclusion)
Biblioteki cyfrowe
(Digital Libraries)
Technologie ICT dla rządu i zarządzania
(ICT for government and governance)
ICT na rzecz wydajności energetycznej, ochrony
środowiska oraz inteligentnej mobilności
(ICT for energy efficiency, environment and smart mobility)
Wielojęzyczne strony internetowe
(Multilingual Web)
Informacja sektora publicznego
(Public Sector information)
Rozwój Internetu i bezpieczeństwa (w tym RFID)
(Internet evolution and security (including RFID))
Otwarte innowacje, doświadczenia użytkowników i „żywe
laboratoria” (Living Labs)
(Open innovation, user experience and Living Labs)
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Poniżej zaprezentowane zostały opisy poszczególnych tematów, w ramach których można składać wnioski projektowe:

Temat 1: ICT dla zdrowia, osób starszych i integracji
(ICT for health, ageing and inclusion)
Budżet: 15 mln €
Cel 1.1:

ICT na rzecz usług medycznych
zorientowanych na pacjenta

Instrument fin.:

Projekt pilotażowy Typu A

Maks. budżet:

7 mln € (dofinansowanie uzyska jeden projekt)

Celem projektu pilotażowego powinno być sprawdzenie,
w warunkach rzeczywistych, istniejących osobistych systemów zdrowia służących świadczeniu innowacyjnych usług
telemedycznych oraz stworzenie warunków do ich szerszego
zastosowania.
Przenośne systemy zdrowotne pozwalają na stały monitoring stanu zdrowia pacjenta, niezależnie od miejsca i czasu;
w oparciu o nie należy stworzyć system pilotażowy, który
umożliwi dokonanie oceny możliwości powszechnego zastosowania podobnych rozwiązań.

11

Cel 1.2:

Praktyczne zastosowanie innowacyjnych
narzędzi i usług z zakresu e-Zdrowia
– wspólne zdobywanie doświadczeń

Instrument fin.:

Sieć Tematyczna
(dofinansowanie uzyska jeden projekt)

Celem utworzonej sieci tematycznej jest stworzenie szerokiej społeczności podmiotów składających zamówienia publiczne z zakresu usług e-Zdrowia. Wśród członków sieci powinny się znaleźć regionalne i lokalne podmioty służby zdrowia
lub przedstawiciele administracji lokalnej odpowiedzialnej za
wdrażanie usług e-Zdrowia.

Cel 1.3:

ICT na rzecz osób starszych / autonomicznego
funkcjonowania

Instrument fin.:

Projekt pilotażowy Typu B
(dofinansowanie uzyska kilka projektów)

Celem projektów ma być istotna poprawa jakości życia i opieki socjalnej starzejącego się społeczeństwa, a także poprawa
efektywności poprzez wykorzystanie rozwiązań monitorujących w domu osoby starszej. W ramach projektów spodziewany
jest aktywny udział osób starszych, ich rodzin oraz opiekunów.
W sposób szczególny należy potraktować kwestie etyczne.

12

Cel 1.4:

Sieć Tematyczna z zakresu e-Dostępności

Instrument fin.:

Sieć Tematyczna

Maks. budżet:

750 tys. € (dofinansowanie uzyska jeden projekt)

Rozwiązania z zakresu e-Dostępności (e-Accessibility) tworzą
szereg możliwości uczestniczenia osób niepełnosprawnych
i starszych w życiu społecznym i gospodarczym. W związku
z obecnymi procesami starzenia się społeczeństw, potrzeba
rozwoju rozwiązań e-Dostępności staje się coraz wyraźniejsza
i nabiera znaczenia jako czynnik konkurencyjności gospodarczej oraz wzrostu zatrudnienia.
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Temat 2: Biblioteki cyfrowe
(Digital Libraries)
Budżet: 25 mln €
Cel 2.1:

Europejska Biblioteka Cyfrowa (Europeana)
– usługi on-line

Instrument fin.:

Sieć Dobrych Praktyk
(dofinansowanie uzyska kilka projektów)

Celem Sieci ma być wsparcie tworzenia części operacyjnej
Europejskiej Biblioteki Cyfrowej, poprzez dalszy rozwój usług
skierowanych do końcowego odbiorcy, takich jak poprawa
funkcji wyszukiwania (nagrania dźwięków i obrazów, wielojęzyczność, algorytmy rankingowe), przeglądania (przeglądanie zasobów uwzględniające zmiany przestrzenne i czasowe,
funkcje zindywidualizowane, narzędzia do pracy grupowej),
poprawa interface (np. z uwzględnieniem ograniczeń platform
mobilnych). Jednocześnie kwestie praw własności intelektualnej obiektów cyfrowych, powinny być również brane pod uwagę. Spodziewanym rezultatem projektów ma być ułatwienie
korzystania z Europeany.
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Cel 2.2:

Europejska Biblioteka Cyfrowa – agregacja
zawartości cyfrowej w Europeanie

Instrument fin.:

Sieć Dobrych Praktyk
(dofinansowanie uzyska kilka projektów)

Celem projektów ma być poprawa jakości i wzbogacenie
zawartości Europeany. Wspierane będą Sieci Dobrych Praktyk,
za pomocą których europejskie instytucje kulturalne gromadzić będą swoje, już istniejące zasoby cyfrowe w Europeanie.
Projekty powinny dotyczyć problematyki agregacji istniejących
kulturalnych zasobów cyfrowych i ich przeszukiwania z dostępem poprzez serwis Europeana, na przykład poprzez adaptację
zawartości, mapowanie, poprawę stosowanych metadanych,
udoskonalenie interoperacyjności pomiędzy systemami zarządzania treścią i dostawcami treści do platformy Europeana.

Cel 2.3:

Europejska Biblioteka Cyfrowa – tworzenie
zawartości cyfrowej Europeany

Instrument fin.:

Projekt pilotażowy Typu B
(dofinansowanie uzyska kilka projektów)

Wspierane będą działania mające na celu ucyfrowienie zasobów uzupełniających zawartość już dostępną poprzez Europe-
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ana. Spodziewanym rezultatem jest poprawa jakości i wzbogacenie zawartości cyfrowej dostępnej poprzez Europeanę.

Cel 2.4:

Otwarty dostęp do informacji naukowej

Instrument fin.:

Projekt pilotażowy Typu B
(dofinansowanie uzyska kilka projektów)

W ramach działań z zakresu informacji naukowej rozpoczętych w oparciu o komunikat KE na temat informacji naukowej w cyfrowych realiach, celem ma być poprawa dostępu do rezultatów badań prowadzonych
w Europie. Określenie „zawartość naukowa/szkoleniowa” odnosi się do rezultatów badań lub działalności dydaktycznej, które
zostały opublikowane w uznanych czasopismach, pracach,
materiałach konferencyjnych, monografiach i książkach. W tym
kontekście wspierane będą projekty pilotażowe typu B zakładające przeprowadzenie testowego, nieodpłatnego dostępu
do bibliotek cyfrowych, zawartości naukowej/szkoleniowej,
obejmującego między innymi nowe zasady recenzji eksperckich, a także umieszczania, powiązywania i wyszukiwania zasobów.
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Cel 2.5:

Wykorzystanie zasobów kulturowych
w szkolnictwie

Instrument fin.:

Projekt pilotażowy Typu B
(dofinansowanie uzyska kilka projektów)

Celem projektów ma być poprawa dostępności i znaczenia
zasobów kultury w edukacji i kształceniu ustawicznym adresowanym do odbiorców z całej Europy – uczniów, studentów –
którzy za pośrednictwem Europeany pozyskają głębszą wiedzę
na temat wartości edukacyjnej zbiorów muzealnych, jednocześnie rozwijając swoje umiejętności informatyczne. W tym
kontekście projekty pilotażowe powinny polegać na wdrożeniu
bądź też replikacji usług udostępniania zasobów cyfrowych
w wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku.
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Temat 3: Technologie ICT dla rządu i zarządzania
(ICT for government and governance)
Budżet: 18 mln €
Cel 3.1:

Rozszerzenie projektu pilotażowego PEPPOL

Instrument fin.:

dalsze finansowanie
Projektu pilotażowego Typu A

Maks. budżet:

5 mln €

Kilka krajów członkowskich już zauważyło, jak bardzo korzystne są elektroniczne procedury udzielania zamówień publicznych, gdyż przynoszą oszczędności kosztów administracyjnych i kosztów transakcji, powstające dzięki wyeliminowaniu
faktur i zamówień przesyłanych faksem lub pocztą elektroniczną oraz ograniczeniu konieczności ręcznego wprowadzania
danych i czasu spędzanego przez przedsiębiorców na czekaniu
w kolejkach, wypełnianiu formularzy i sortowaniu dokumentacji. Jednak mimo, że procedury elektroniczne torują drogę
prostszemu, bardziej otwartemu i przejrzystemu procesowi
udzielania zamówień publicznych na szczeblu krajowym, problemem pozostają nadal zamówienia transgraniczne.
Rezultaty wykraczają poza kwestie dotyczące oszczędności
pieniędzy podatników i uproszczenia procedur: dzięki ustanowieniu równych zasad dla MŚP, które stanowią podstawę
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gospodarki europejskiej, transgraniczne e-Zamówienia mogą
zwiększyć konkurencyjność, dając przedsiębiorcom narzędzia
dostępu do całego europejskiego rynku usług publicznych.
Obecnie w MŚP pracuje 67% osób zatrudnionych w sektorze
przedsiębiorstw, reprezentują one 58% obrotów w UE, ale uzyskują jedynie 42% zamówień rządowych. Więcej informacji na
temat projektu PEPPOL na stronie 43.

Cel 3.2:

Rozszerzenie projektu pilotażowego STORK
z zakresu e-IDM

Instrument fin.:

dalsze finansowanie
Projektu pilotażowego Typu A

Maks. budżet:

5 mln €

Informacje na temat projektu STORK znajdą Państwo
na stronie 44.

Cel 3.3:

e-Administracja na rzecz spójności
społecznej: elastyczne, spersonalizowane
i wielokanałowe usługi nakierowane na osoby
w gorszym położeniu socjalnym
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Instrument fin.:

Projekt pilotażowy Typu B
(dofinansowanie uzyska kilka projektów)

Około jedna trzecia europejskiego społeczeństwa znajduje
się w gorszym położeniu społecznym. Jednocześnie grupa ta
stanowi głównych odbiorców usług socjalnych. Dlatego też celem projektów, które uzyskają wsparcie w ramach niniejszego
działania, będzie zastosowanie i powielenie nowych koncepcji
i profili świadczenia usług bazujących na strategiach wielokanałowego dostępu (w tym tradycyjnego kontaktu z urzędnikiem)
oraz zintegrowanej infrastruktury usługowej („jedno okienko”)
szczególnie nacelowanej na potrzeby osób w gorszym położeniu społecznym. Projekty powinny zawierać propozycje sposobów wdrażania istniejących rozwiązań. Przewiduje się wsparcie
dla jednego projektu w każdym z poniższych tematów:
ü Zorientowane na obywatela e-Usługi publiczne bazujące na wielokanałowych systemach obsługi.
ü „Jedno okienko” – bazujące na elastycznych, inteligentnych i wielokanałowych platformach – wspierające
świadczenie usług publicznych wymagających współpracy pomiędzy zróżnicowanymi i niezależnymi podmiotami administracyjnymi.
ü Budowa kompetencji bazująca na innowacyjnych
i sprawdzonych rozwiązaniach ICT nakierowanych na
świadczenie usług przez urzędników i innych pracowników publicznych.
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Cel 3.4:

e-Administracja zorientowana na potrzeby
użytkownika

Instrument fin.:

Jedna Sieć Tematyczna

Celem jest stworzenie rekomendacji z zakresu stworzenia
usług e-Administracji zorientowanej na potrzeby użytkownika
w perspektywie od 5 do 10 lat. Istniejące trendy wskazują na
popyt na różnorakie usługi publiczne; coraz wyraźniej kształtuje się potrzeba personalizacji usług, w których użytkownik
pełni aktywną rolę, natomiast zaplecze techniczno-bazodanowe podlega coraz większej integracji pozwalającej na wymianę
danych i zasobów.
Tematy, które powinny stać się przedmiotem projektu, obejmują kwestie wyboru środka komunikacji, przejrzystości sektora publicznego, odpowiedzialności decyzyjnej, spersonalizowanej, precyzyjnej i aktualnej informacji, bezpieczeństwa
danych osobowych, jak również dostępu obywateli do tych
danych będących w posiadaniu instytucji rządowych. Aby
w rezultacie prac Sieci Tematycznej powstały rekomendacje,
które będą wartościowe dla administracji UE, jej celem powinna być mobilizacja i koordynacja wymiany dobrych praktyk
pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w tę tematykę, jak
i innymi interesariuszami.
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Temat 4: ICT na rzecz wydajności energetycznej,
ochrony środowiska oraz inteligentnej
mobilności
(ICT for energy efficiency, environment and
smart mobility)
Budżet: 8 mln €
Cel 4.1:

ICT na rzecz wydajności energetycznej
w budownictwie socjalnym

Instrument fin.:

Kilka (co najmniej 2)
Projektów pilotażowych Typu B

Celem projektów pilotażowych w tym działaniu ma być zademonstrowanie, iż zaawansowane komponenty i systemy ICT
(inteligentne opomiarowanie, inteligentne oświetlenie, układy
elektroniczne integrujące i zarządzające systemami pozyskiwania energii odnawialnej) mogą się bezpośrednio przyczynić do
redukcji zużycia energii w budownictwie socjalnym o ponad
15 % w warunkach rzeczywistych.
Projekty pilotażowe mogą również dotyczyć problematyki
zintegrowanych systemów pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych i ich lokalnej dystrybucji. W tym przypadku użytkowane systemy ICT powinny zademonstrować możliwość ich
stosowania bez groźby lokalnych braków stabilności w infra-
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strukturze dystrybucji elektryczności, a także przyczynić się do
ogólnego celu obniżenia rocznych emisji CO2 o ponad 20%.

Cel 4.2:

ICT na rzecz prewencji, ostrzegania
i zarządzania służbami ratunkowymi
w kontekście minimalizacji skutków zmian
klimatycznych

Instrument fin.:

1 do 2 Projektów pilotażowych Typu B

Wsparcie zostanie udzielone 1 lub 2 projektom, których celem będzie testowanie innowacyjnych rozwiązań ICT na rzecz
prewencji, zwiększenia gotowości i skrócenia czasu reakcji na
wypadek katastrof naturalnych, których podłożem są zmiany
klimatyczne: powodzie, fale upałów, kumulacja zanieczyszczeń,
itd. Projekty pilotażowe powinny zademonstrować sposób
wdrożenia zaawansowanych rozwiązań ICT przyczyniających
się do wymiernej poprawy gotowości służb ratowniczych, skrócenia czasu reakcji oraz efektywności wykorzystania zasobów
podczas działań tych służb w ekstremalnych warunkach.
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Temat 5: Wielojęzyczne strony internetowe
(Multilingual Web)
Budżet: 14 mln €
Cel 5.1:

Tłumaczenia automatyczne na rzecz
wielojęzycznej globalnej sieci

Instrument fin.:

Kilka (co najmniej 2)
Projektów pilotażowych Typu B

Celem ma być możliwie najlepsze wykorzystanie oraz zwiększenie zakresu istniejących metod i technik, tak aby udostępnić
zawartość sieci szerszemu gronu odbiorców – zachowując przy
tym pełną zdolność do przeszukiwania i spójność treści w różnych językach.
Zalecana jest koncentracja na mniej popularnych językach
oraz metodach analizy danych, które mogą zostać w łatwy
sposób zaadoptowane do nowych języków, dziedzin i zadań.
Wsparcie zostanie udzielone projektom pilotażowym, które
zademonstrują:
ü rozwiązania tłumaczenia automatycznego pozwalające
europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom na tworzenie, dystrybucję i ponowne wykorzystanie treści online w środowisku wielojęzycznym, w powszechniejszy
i efektywniejszy sposób – wykorzystując w innowacyjny
sposób istniejące metody i narzędzia;
ü rozwiązania na rzecz tłumaczenia automatycznego
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oraz innych narzędzi wielojęzycznych w dostępie do
informacji i jej analizie; prace w projekcie powinny być
skoncentrowane na integracji, personalizacji i walidacji
wyszukiwania i pozyskiwania danych z wielojęzycznych
bibliotek cyfrowych. Mogą one polegać na tworzeniu
platform do pracy zespołowej i infrastruktur stworzonych z myślą o wsparciu rozwiązań wielojęzycznych,
w szczególności dotyczących wymiany danych i ich recenzowania przez użytkowników. Nacisk będzie kładziony na otwarty dostęp do kodu źródłowego, systemów
i baz danych oraz na współpracy społecznościowej.

Cel 5.2:

Zarządzanie wielojęzyczną zawartością sieci:
standardy i dobre praktyki

Instrument fin.:

Jedna Sieć Tematyczna

Celem ma być promocja standardów sieciowych, dobrych
praktyk i partnerstwa na rzecz zarządzania zawartością wielojęzycznej sieci, w szczególności kwestiami autorstwa, aktualizacji
oraz utrzymania równoległych stron, portali i repozytoriów
w wielu językach.
Działania w ramach Sieci Tematycznej mają zwiększyć świadomość, budować konsensus i zachęcać do korzystania ze
standardów i powszechnie znanych konwencji w promocji sieci
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jako głównego medium świadczenia usług i dostępu do wielojęzycznej treści.

Cel 5.3:

Zarządzanie wielojęzyczną zawartością sieci:
metody, narzędzia i procesy

Instrument fin.:

Kilka Projektów pilotażowych Typu B

Celem ma być zdefiniowanie i walidacja innowacyjnych
i efektywnych metod, procesów i przepływu pracy w zarządzaniu i rozwijaniu wielojęzycznych treści udostępnianych w sieci,
w szczególności dotyczących kwestii autorstwa, aktualizacji
oraz utrzymania równoległych stron, portali i repozytoriów
w wielu językach.
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Temat 6: Informacja sektora publicznego
(Public Sector Information)
Budżet: 9,5 mln €
Cel 6.1:

Aspekty prawne związane z Informacją
Publiczną

Instrument fin.:

Jedna Sieć Tematyczna

Celem jest analiza prawnych przeszkód i możliwości związanych z Informacją Publiczną (Public Sector Information – PSI)
w szerszym kontekście (obejmującym kraje OECD), identyfikacja i omówienie prawnych barier dostępu, zaproponowanie
sposobów ich pokonania, a także ponownego wykorzystania
PSI w środowisku cyfrowym.

Cel 6.2:

Informacja Geograficzna

Instrument fin.:

Kilka Projektów pilotażowych Typu B

Celem jest szersze stosowanie danych przestrzennych przez
sektor publiczny i obywateli.
Wsparcie zostanie udzielone projektom, w ramach których
podjęte zostaną działania kierowane na zwiększenie wykorzystania (w tym ponownego wykorzystania przez sektor prywat-
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ny) zharmonizowanych i interoperacyjnych pakietów danych
związanych z jednym lub z kilkoma tematami wyszczególnionymi w aneksach I–III dyrektywy INSPIRE poprzez świadczenie
sieciowych usług wymiany danych przestrzennych pomiędzy
władzami publicznymi i innymi interesariuszami społecznymi.
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Temat 7: Rozwój Internetu i bezpieczeństwa (w tym
RFID)
(Internet evolution and security (including
RFID))
Budżet: 6 mln €
Cel 7.1:

Europejska infrastruktura na rzecz
bezpiecznego zarządzania informacją

Instrument fin.:
Maks. budżet:

Projekt pilotażowy Typu B

3 mln €
(dofinansowanie uzyska jeden projekt)

Głównym celem tego działania jest integracja dostępnych
technologii w celu stworzenia systemów bezpiecznego zarządzania informacją oraz przeprowadzenie pilotażowych
wdrożeń w podmiotach administracji publicznej i prywatnych
administracjach. Uzasadnieniem dla tego typu działań jest
fakt, iż istnieje co prawda wiele rozwiązań technologicznych
zabezpieczających dane i prywatność, jednakże są one często
wykorzystywane rzadko i ad hoc. W konsekwencji mają miejsce
wycieki danych, ich utrata, bądź też kradzież. Wiele z tych incydentów nie miałoby miejsca, gdyby wykorzystywano którekolwiek z zabezpieczeń dostępnych na rynku. Głównym rezultatem projektu ma być przeprowadzony w realnych warunkach
pilotaż wszechstronnego i bezpiecznego systemu zarządzania
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informacją, który będzie się przyczyniał do harmonizacji zasad
bezpieczeństwa w całej UE.

Cel 7.2:

Wzmocnienie przewagi konkurencyjnej
Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez
wdrożenie technologii RFID

Instrument fin.:
Maks. budżet:

Projekt pilotażowy Typu B

3 mln €
(dofinansowanie uzyska jeden projekt)

Celem działania ma być demonstracja i przyspieszenie wdrożenia technologii RFID (Radio Frequency Identification) przez
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) w UE.
Celem projektu pilotażowego ma być zademonstrowanie
MŚP potrzeb technologicznych, procesów biznesowych, kompetencji i decyzji koniecznych do wdrożenia RFID. Projekty pilotażowe mogą korzystać z rezultatów prowadzonych aktualnie
europejskich prac badawczych w tym zakresie.
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Temat 8: Otwarte innowacje, doświadczenia
użytkowników i „żywe laboratoria”
(Open innovation, user experience and Living
Labs)
Budżet: 4 mln €
Cel 8.1:

Wymiana dobrych praktyk pomiędzy „żywymi
laboratoriami” (Living Labs), w których MŚP
odgrywają rolę kluczowych użytkowników
i dostawców

Instrument fin.:

Jeden Projekt pilotażowy Typu B

Celem projektu pilotażowego ma być dostarczenie koncepcji ponadgranicznej, tematycznej sieci Living Labs. W skład
pilotażu wchodzić ma 3 do 5 działań doświadczalnych o różnej
tematyce, w które na wczesnym etapie prac rozwojowych zostaną zaangażowani użytkownicy.
Wszystkie prace doświadczalne będą się koncentrowały na
efektywnym udziale MŚP o dużym potencjale rozwoju, a każde
doświadczenie będzie bazować na:
ü sieciowaniu i integracji 3 do 5 Living Labs (LL) z różnych
krajów UE zajmujących się tą samą dziedziną;
ü wymianie i integracji innowacyjnych platform i narzędzi
ICT stworzonych z myślą o konkretnych potrzebach
grup docelowych;
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ü pilotażu2 innowacyjnych usług bazujących na ICT.

UWAGA:
Dodatkowo, w ramach tego konkursu wyasygnowano kwotę 7,979 mln € na realizację projektów w ramach przetargów
(Call for tenders) i projektów wspomagających finansowanych
z grantów (support measure implemented by grants).

2 Pilotaż wykorzysta synergię pomiędzy pracami doświadczalnymi w tej samej dziedzinie,
stymulując rozwój wspólnych metodologii i modeli oraz wymianę dobrych praktyk.

32

Typy projektów – Instrumenty
finansowe
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Instrumenty finansowe to typy projektów, poprzez które
realizowany jest program. Należą do nich:

Projekty pilotażowe Typu A (Pilot A):
Celem projektów pilotażowych Typu A jest rozbudowa krajowych, regionalnych lub lokalnych inicjatyw, które już zostały
zrealizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych.
Projekty Typu A mają również na celu stworzenie innowacyjnych usług opartych na technologiach i rozwiązaniach teleinformatycznych, które przyczynią się do zaspokojenia potrzeb
obywateli, rządów i przedsiębiorstw.
W projektach pilotażowych Typu A nacisk kładzie się na promowanie innowacji w sektorze usług – w konsekwencji pilot
może wymagać podjęcia zakończonych już prac badawczorozwojowych, może przedłużyć testowany już prototyp usług
lub może łączyć i integrować szereg rozwiązań cząstkowych
w celu osiągnięcia nowego, innowacyjnego podejścia w danym
temacie.
Wymogiem formalnym jest obecność w konsorcjum minimum 6 partnerów. Wkład wspólnotowy dla tego typu projektów wynosi do 50% kosztów ściśle związanych z pracami koniecznymi do osiągnięcia celów interoperacyjności, a przeciętny budżet projektów wynosi od 5 do 10 mln €. Okres realizacji
projektu pilotażowego Typu A wynosi do 36 miesięcy, w tym 12
miesięcy okresu pilotażowego.
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Projekty pilotażowe Typu B (Pilot B):
Celem tego typu projektów jest stymulowanie wdrażania
innowacyjnych produktów i usług bazujących na ICT. Nie jest
to kontynuacja prac B+R, ani działań demonstracyjnych, lecz
dalszy rozwój już istniejących/ przetestowanych prototypów
w szerszym, europejskim kontekście, w warunkach rzeczywistych. Wkład wspólnotowy dla tego typu projektów wynosi
do 50% kosztów związanych z wdrożeniem usługi pilotażowej,
a przeciętny budżet projektów: od 2 do 3 mln €. Konsorcjum
projektowe powinno zapewnić udział całego łańcucha powiązań rynkowych (dostawcy usług, użytkownicy, partnerzy
przemysłowi, administracja publiczna). Konsorcjum powinno
łączyć minimum 4 podmioty, z 4 różnych krajów członkowskich
lub stowarzyszonych3. Okres realizacji projektu wynosi od 24
do 36 miesięcy, w tym 12 miesięcy poświęcone jest na etap
pilotażowy.
Nie jest wymagana umowa konsorcjum (lecz jest to powszechna praktyka).

3

w poprzednim konkursie konsorcja projektowe składały się przeciętnie z 10–15 partnerów.
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Sieci Tematyczne (Thematic Networks):
Ich celem jest tworzenie forum wymiany doświadczeń i budowy konsensusu wśród interesariuszy Społeczeństwa Informacyjnego na rzecz realizacji innowacyjnych przedsięwzięć
bazujących na wykorzystaniu teleinformatyki. Wkład wspólnotowy dla tego typu projektów wynosi do 100% kosztów
bezpośrednich związanych z koordynacją i wdrożeniem sieci.
Przeciętny budżet dla każdej sieci tematycznej zamyka się
w przedziale 300 do 500 tys. € i jest uzależniony od wielkości
sieci: roczny koszt koordynacji wynosi 3000 €/partnera (gdy
sieć zrzesza do 10 podmiotów), 2000 €/partnera (na każdego
kolejnego partnera od 11 do 21 podmiotu, przy większych sieciach nie otrzymuje się dodatkowych dotacji), koszt wdrożenia
wynosi 3000 €/partnera, budżet na podróże wynosi 5000 €/
partnera. Jednocześnie wymagany jest udział minimum 7 podmiotów, z 7 różnych krajów członkowskich UE.
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Sieć Dobrych Praktyk (Best Practice Network):
Jest to instrument, który pojawił się w konkursie w roku 2009
– został przeniesiony z Programu eContentplus i ma charakter
tymczasowy (do 2011 r.). Zastosowanie tego instrumentu finansowego jest również ograniczone – składanie projektów typu
Sieć Dobrych Praktyk jest możliwe tylko w Temacie 2 – Biblioteki cyfrowe (Digital Libraries).
Dofinansowanie Komisji Europejskiej w projektach tego typu
może wynieść do 80 % bezpośrednio poniesionych kosztów.
Celem każdej Sieci Dobrych Praktyk jest promocja wykorzystania standardów pozwalających na zwiększenie dostępności
europejskich bibliotek cyfrowych. Jednocześnie w ramach
Sieci Dobrych Praktyk możliwe jest wdrożenie na większą skalę,
w warunkach rzeczywistych, jednego lub kilku konkretnych
standardów lub specyfikacji technicznych.
Podobnie jak w Sieciach Tematycznych, w Sieciach Dobrych
Praktyk wymagany jest udział minimum 7 podmiotów, z 7 różnych krajów członkowskich UE, jednak budżet będący w dyspozycji konsorcjum jest o wiele większy i wynosi od 3 do 5 mln €.
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Tematyka poprzednich konkursów
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Konkurs 1: CIP-ICT PSP-2007-1:
Identyfikator konkursu: CIP-ICT PSP-2007-1
Data ogłoszenia: 23 maja 2007 r.
Data zamknięcia: 23 października 2007 r., godz. 17:00,
Budżet projektu: 54 mln €
Tematyka konkursu:

Temat

Theme 1:
eGovernment – Efficient and
interoperable eGovernment services

Theme 2:
eInclusion – ICT For accessibility,
ageing and social integration

Działanie

Instrument Budżet
finansowy mln €”

1.1 Enabling EU-wide public
Pilot A
eProcurement
1.2 Towards pan-European
recognition of electronic Ids
Pilot A
(eIDs)
1.3 Innovative solutions
for inclusive and efficient
Pilot A
eGovernment
1.4 Experience sharing and consensus building in the uptake
Sieć
of innovative eGovernment
Tematyczna
services
2.1 Accessibility of ICT for all
Pilot B
2.2 ICT for ageing
Pilot B
2.3 Experience sharing and
consensus building in ICT for
inclusion

Sieć
Tematyczna
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15
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Temat

Theme 3:
eHealth – ICT for sustainable and
interoperable health services

Theme 4:
Others – Other themes and horizontale actions

Działanie

Instrument Budżet
finansowy mln €”

3.1 EU wide implementation
of eHealth services to support
continuity of care: patient’s
summary and ePrescription
3.2 Experience sharing and
consensus building in eHealth
4.1 Experience sharing on ICT
initiatives for SMEs

Sieć
Tematyczna
Sieć
Tematyczna

4.2 Supporting sustainable
growth

Sieć
Tematyczna

4.3 Intelligent cars
4.4 Privacy protection infrastructure

Pilot A
12

Sieć
Tematyczna
Sieć
Tematyczna
RAZEM

3

54

UWAGA:
Dodatkowo, w ramach tego konkursu wyasygnowano kwotę 11,5 mln € na realizację projektów w ramach przetargów
(Call for tenders) i projektów wspomagających finansowanych
z grantów (support measure implemented by grants).
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Konkurs 2: CIP-ICT PSP-2008-2:
Identyfikator konkursu: CIP-ICT PSP-2008-2
Data ogłoszenia: 29 kwietnia 2008 r.
Data zamknięcia: 9 września 2008 r., godz. 17:00,
Budżet projektu: 39 mln €
Tematyka konkursu:

Temat

Theme 1:
ICT for user friendly administrations
and public services

Działanie

Instrument Budżet
finansowy mln €”

1.1: Preparing the
implementation of the Services
Pilot A
Directive
1.2: Reduction of Administrative
Pilot B
Burdens across the EU
1.3: Emergency Services
Accessible to All
Pilot B
– Total Conversation
1.4: ICT for ageing well with
cognitive problems, combining
Pilot B
assistive and independent living
technologies
1.5: Capacity building
Sieć
for eInclusion
Tematyczna
1.6: Improving certification
Sieć
of eHealth products
Tematyczna

22,5
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Temat

Theme 2:
ICT for energy efficiency and
sustainability in urban areas

Theme 3:
Internet evolution and security:
consensus building and experience
sharing

Działanie
2.1: ICT for energy efficiency
in public building and spaces,
including lighting
2.2: ICT for adaptive urban
transport management
infrastructure and services
2.3: Consensus building and
experience sharing for ICT
for energy efficiency and
sustainability in urban areas
3.1: A European concerted effort
on RFID
3.2: Trusted Information
Infrastructures and Biometric
technologies
3.3: Leveraging IPv6 take-up in
Europe for scaling the expected
growth of the Internet

Instrument Budżet
finansowy mln €”
Pilot B

Pilot B

14,5

Sieć
Tematyczna
Sieć
Tematyczna
Sieć
Tematyczna

2

Sieć
Tematyczna
RAZEM
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UWAGA:
Dodatkowo, w ramach tego konkursu wyasygnowano kwotę
5,491 mln € na realizację projektów w ramach przetargów
(Call for tenders) i projektów wspomagających finansowanych
z grantów (support measure implemented by grants).
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Przykłady realizowanych projektów
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Akronim projektu: PEPPOL
Pełna nazwa: Pan European Public Procurement OnLine
Instrument finansowania: Projekt pilotażowy Typu A
Obszar: CIP-ICT-PSP-2007.1.1
– Enabling EU-wide public eProcurement
Budżet projektu: 19,6 mln €
Dofinansowanie Komisji Europejskiej: 50%
Celem projektu PEPPOL jest stworzenie ułatwień w dostępie
do zamówień publicznych (eProcurement) dla europejskich
podmiotów gospodarczych, w szczególności MŚP, niezależnie
od kraju UE, w którym są zarejestrowane i niezależnie od tego,
w którym kraju UE został ogłoszony przetarg.
Cel ten ma być osiągnięty poprzez wdrożenie w pełni interoperacyjnych rozwiązań informatycznych. Interoperacyjny
serwis powstały w ramach projektu PEPPOL bazować będzie na
specyfikacjach funkcyjnych i składał się będzie z szeregu operacyjnych modułów dedykowanych dla konkretnych potrzeb biznesowych związanych z międzynarodowym wykorzystaniem
e-Podpisu, Wirtualnego Dossier Firmy, e-Katalogów, Zamówień
i e-Fakturowania.
Konsorcjum PEPPOL składa się z 14 członków i z szeregu
podwykonawców z 9 różnych krajów reprezentujących 7 narodowych administracji.
Więcej informacji na stronie: http://www.peppol.eu/
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Akronim projektu: STORK
Pełna nazwa: Secure idenTity acrOss boRders linKed
Instrument finansowania:
Obszar: CIP-ICT-PSP-2007.1.2 – Towards pan-European
recognition of electronic IDs (eIDs)
Budżet projektu: 20,31 mln €
Dofinansowanie Komisji Europejskiej: 10 mln €
Celem projektu STORK jest zapewnienie transgranicznego
uznawania krajowych systemów tożsamości elektronicznej
(eID) i umożliwienie łatwego dostępu do usług publicznych
w 13 państwach członkowskich.
Projekt STORK ma na celu wdrożenie w skali Unii Europejskiej
systemu uznawania tożsamości elektronicznej pozwalającego
przedsiębiorcom, obywatelom i pracownikom administracji
na korzystanie z krajowej tożsamości elektronicznej w każdym
państwie członkowskim.
Docelowo Projekt STORK pozwoli obywatelom UE potwierdzać swoją tożsamość i korzystać z krajowych systemów tożsamości elektronicznej (hasła, dowody tożsamości, kody PIN
i inne) na terytorium całej UE, a nie tylko w swoim ojczystym
kraju. Plan zakłada dostosowanie i powiązanie tych systemów
bez wymiany już istniejących na nowe.
Więcej informacji na stronie: http://www.eid-stork.eu/
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Akronim projektu: EHR-QTN
Pełna nazwa: Thematic Network on Quality and Certification of EHR systems
Instrument finansowania: Sieć Tematyczna
Obszar: 1.6: Improving certification of eHealth
products
Projekt EHR-QTN dotyczący jakości i certyfikacji systemów
elektronicznego rekordu medycznego, który będzie realizowany w temacie: Technologie ICT na rzecz przyjaznej administracji, usług publicznych i integracji społecznej, w ramach
celu szczegółowego 1.6 Usprawnienie rejestracji produktów
e-Zdrowia w okresie 2009–20104. Projekt jest w 100% finansowany z Komisji Europejskiej.
Koordynatorem projektu jest European Institute for Health Records (EuroRec) – niezależna organizacja pozarządowa powstała
w 2003 roku. EuroRec promuje używanie wysokiej jakości systemów Elektronicznego Rekordu Pacjenta (EHR) w Europie.
Więcej informacji na tymczasowej stronie projektu:
http://www.eurorec.org/projects/EHR-Q.cfm?actief=ehrq

4 Głównym celem sieci tematycznej EHR-QTN jest stworzenie warunków dla paneuropejskiego rozwoju wspólnoty
zainteresowanej rozwojem i wymianą wiedzy na temat certyfikacji produktów e-Zdrowia, w szczególności
budowy systemów elektronicznego rekordu pacjenta, w oparciu o produkty projektu Q-Rec. Sieć tematyczna
EHR-QTN zakłada również wsparcie kooperacji i koordynacji z partnerami dalszego wzmożonego zaangażowania
w rozwój narzędzi standaryzacyjnych oraz semantycznej interoperacyjości, np. poprzez wykorzystanie
archetypów OpenEHR czy implementacja europejskiego standardu EN13606 – Health Informatics – Electronic
Health Record Comunication.
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Akronim projektu: SPOCS
Pełna nazwa: Simple Procedures Online for Crossborder
Services
Instrument finansowania: Projekt pilotażowy Typu A
Obszar: 1.1: Preparing the implementation of the
Services Directive
Tło projektu
Dyrektywa usługowa5 wprowadza wymaganie wdrożenia
pojedynczych punktów kontaktowych (SPOCs) w każdym kraju
członkowskim (artykuł 6). Te punkty umożliwią usługodawcom
z jakiegokolwiek kraju członkowskiego, w sposób elektroniczny
(artykuł 8) załatwić wszystkie formalności związane z ich działalnością biznesową na terenie danego kraju. Punkty kontaktowe muszą również zapewnić łatwo dostępną informację dla
usługodawców (artykuł 7).

Cel główny
Celem projektu jest utworzenie szkieletu interoperacyjności
pomiędzy systemami informatycznymi państw członkowskich,
aby zapewnić możliwość elektronicznej współpracy punktów
kontaktowych. Dzięki temu organy administracji publicznej
będą mogły interpretować i obsługiwać informacje i zapytania,
które otrzymają z innych państw członkowskich.

5 Dyrektywa usługowa - Dyrektywa w sprawie usług na rynku wewnętrznym, przyjęta
16 grudnia 2006 r.; zakłada częściową liberalizację przepływu usług w Unii Europejskiej.
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Zakres prac
Koherentne wdrożenie artykułu 8 Dyrektywy usługowej
wymaga oceny istniejących usług w krajach członkowskich
i rozwinięcia interoperacyjnej wymiany elektronicznych dokumentów. SPOC zamierza odnieść się do tych kwestii poprzez
dyferencjację informacji – zawartości – i poziomu transakcyjnego. Rozwój i testowanie specyfikacji, które powstaną w projekcie, będzie się odbywał z myślą przewodnią zapewnienia
otwartych, wiarygodnych i skalowalnych rozwiązań. W tym celu
przeprowadzone zostaną określone działania rozpowszechniania rezultatów projektu.
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Akronim projektu: LITES
Pełna nazwa projektu: Led-based Intelligent StreeT
lighting for Energy Saving
Instrument finansowania: Projekt pilotażowy Typu B
Obszar: 2.1: ICT for energy efficiency in public building
and spaces, including lighting
Budżet projektu: 1,28 mln €
Dofinansowanie Komisji Europejskiej: 50%
Cel główny
Celem projektu jest stworzenie i instalacja inteligentnego
i energooszczędnego systemu oświetlenia ulic i ewentualnie
innych obiektów na terenach miejskich (np. parki, place zabaw,
otoczenie budynków itd.). Proponowany system oświetlenia
będzie oparty na nowych oprawach oświetleniowych LED,
które będą nadzorowane i sterowane przez inteligentny system
kontroli. Sterowanie systemem można będzie przeprowadzać
za pomocą Internetu, czyli w dowolnym czasie i miejscu.

Spodziewane korzyści
Pierwszym atutem zastosowania lamp LED, zamiast klasycznych lamp sodowych, jest oszczędność energii elektrycznej
nawet do 50%, przy zachowaniu tego samego strumienia
świetlnego. Poza tym kilkakrotnie dłuższa żywotność lamp LED
w porównaniu z lampami sodowymi.
Drugi atut to możliwość pełnej regulacji mocy oświetlenia
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lamp (przyciemnianie-rozjaśnianie lampy), co potrzebne jest
w przypadkach:
a) zmiennych warunków atmosferycznych (zachmurzenie,
mgła, opady),
b) lokalizacji lampy (droga główna, droga osiedlowa, teren
obok budynku itd.),
c) pora dnia/nocy (o określonej porze można lampy przyciemnić, ew. wyłączyć).
W zależności od potrzeb system sterowania monitoruje wymienione warunki i odpowiednio steruje mocą lamp.
W ramach projektu planowana jest instalacja 50-ciu lamp
wraz ze sterownikami, systemem kontroli i nadzoru, z założeniem, że system może nadzorować i być rozszerzany o kolejne
lampy. Wybór lokalizacji instalacji lamp jest sprawą otwartą.

Projekt LITES jest koordynowany przez francuską firmę
VEADES, w projekcie występuje też firma LYRACOM (Francja)
i BENITO (Hiszpania), zespoły badawcze z uczelni technicznych (Portugalia, Włochy, Francja, Łotwa), powiaty: Bordeaux
(Francja) i Piaseczno (Polska). Projekt realizowany będzie
na przestrzeni 30 miesięcy (styczeń 2009 – czerwiec 2011),
główne prace instalacyjne i testowe przypadną na lata 2010
i 2011.
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Gdzie można uzyskać pomoc i więcej
informacji?
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W celu uzyskania dalszych informacji na temat uczestnictwa
w Programie CIP-ICT PSP należy skontaktować się z:
Krajowym Punktem Kontaktowym dla
Programu Szczegółowego CIP-ICT PSP.
Funkcję tę pełnią:
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii
Europejskiej
ul. Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa, tel.: 022 828 74 83
Andrzej Galik, Małgorzata Gliniecka
email: 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
email: cip.ict@kpk.gov.pl
Polska strona dla programu CIP-ICT PSP
www.cip.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy
PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

