Gdzie uzyskać dodatkowe informacje?
W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się
z Punktem Kontaktowym dla Programu Szczegółowego ICT PSP.
Funkcję tę pełnią:

Skład konsorcjum: W skład konsorcjum wchodzi dwudziestu dwóch
partnerów, w tym administracja publiczna, organizacje konsumenckie
i największe globalne firmy telekomunikacyjne.
Kraje zaangażowane: Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania.
Strona projektu: http://www.reach112.eu

Akronim projektu: In-Time
Intelligent and Efficient Travel Management for European Cities
Cel projektu: Celem projektu jest usprawnienie zarządzania czasem i ułatwienie przemieszczania się podróżnych w dużych miastach europejskich, co ma przyczynić się do znacznego zmniejszenia zużycia energii w ramach różnych gałęzi transportu, w obszarach
miejskich.
Projekt zakłada zapewnienie podróżnym łatwego dostępu w czasie
rzeczywistym do infrastruktury związanej m.in. z następującymi usługami: bieżących informacji o natężeniu ruchu drogowego, transporcie
publicznym, planowaniu transportu/połączeń, usług związanych z lokalizacją itp.
Pilotaże zostaną przeprowadzone w sześciu miastach europejskich:
Brnie, Bukareszcie, Florencji, Monachium, Oslo i Wiedniu.
Skład konsorcjum: W skład konsorcjum wchodzi dwudziestu jeden
partnerów, są wśród nich przedstawiciele administracji publicznej, przemysłu, dostawców usług, a także miast i regionów.
Kraje zaangażowane: Austria, Belgia, Czechy, Holandia, Niemcy,
Norwegia, Rumunia, Włochy.
Strona projektu: www.in-time-project.eu

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa
Tel.: +48 22 828 74 83
Andrzej Galik, Małgorzata Gliniecka, Aleksandra Ihnatowicz
e-mail: cip.ict@kpk.gov.pl

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
ul. Prądnicka 4/15, 30-002 Kraków
Tel.: +48 12 633 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 CIP-ICT PSP:
http://www.cip.gov.pl/ict-psp-kpkippt
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Ulotka sfinansowana ze środków Ministerstwa Gospodarki.

się odbywać w ruchu, łącząc użytkowników jednocześnie za pomocą obrazu (video), głosu i tekstu. Użytkownicy będą mogli również
połączyć się za pomocą przekaźnika z użytkownikami telefonii głosowej. Usługa będzie zintegrowana z istniejącymi platformami telekomunikacji oraz ze służbami ratowniczymi. Ponadto protokół wymiany informacji między służbami ratowniczymi będzie dostosowany tak,
by niezbędne dane były przekazywane bezpośrednio do odpowiednich służb ratowniczych.
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2007–2013
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elem Programu CIP-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.
Został on stworzony jako źródło finansowania działalności, która
już nie może zostać określona jako badania naukowe, lecz jednocześnie nie jest jeszcze dotacją na działalność produkcyjną. Stanowi więc pomost pomiędzy m. in. 7. Programem Ramowym UE (główny instrument
finansowania badań i rozwoju technologicznego w Europie) a np. krajowymi programami wsparcia inwestycyjnego finansowanymi z funduszy strukturalnych.

Projekty pilotażowe Typu B
(ang.: 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% całkowitych kosztów kwalifikowanych (pośrednich i bezpośrednich) związanych z wdrożeniem usługi pilotażowej, a przeciętne dofinansowanie KE dla tego typu projektów wynosi średnio od 2 do 3 mln €.
Konsorcjum projektowe powinno zapewnić udział całego łańcucha powiązań rynkowych (dostawcy usług, użytkownicy, partnerzy przemysłowi, administracja publiczna). Konsorcja muszą składać się z co najmniej
4 niezależnych podmiotów prawnych, z 4 różnych państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych.
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).

Przykłady projektów pilotażowych
(Pilot B)
Akronim projektu: iTranslate4
Internet Translators for All European Languages
Cel projektu: Celem projektu iTranslate4 jest poprawa komunikacji
online w odniesieniu do języków europejskich. W ramach projektu zostanie stworzona wielojęzyczna platforma online (serwis internetowy),
która będzie umożliwiała wykonanie „najlepszego z możliwych w tej kategorii” automatycznego tłumaczenia dla języków europejskich.
Dla osiągnięcia wyznaczonego celu, tłumaczenia będą dokonywane
za pomocą wspólnej strony internetowej oraz wspólnego interfejsu, które zostaną opracowane i wdrożone przez partnerów. Narzędzia umożliwiające tłumaczenia (moduł sprawdzania pisowni, wirtualna klawiatura,
automatyczne wykrywanie języka, wybór domeny, itp.) zostały już opracowane i sprawdzone na stronach internetowych partnerów.
Serwis internetowy stworzony przez partnerów projektu ma zapewnić wysokiej jakości usługi automatycznego tłumaczenia dla większości
par języków UE. Tłumaczenie będzie dostępne za darmo w internecie,
we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych.
Skład konsorcjum: W skład konsorcjum wchodzą najwięksi europejscy dostawcy i producenci oprogramowania tłumaczącego automatycznie.
Kraje zaangażowane: Bułgaria, Finlandia, Francja, Łotwa, Niemcy,
Węgry, Polska, Słowenia.
Strona projektu: http://itranslate4.eu

Akronim projektu: HosPilot
HosPilot: Intelligent Energy Efficiency Control in Hospitals
Cel projektu: Celem projektu jest efektywne wykorzystanie energii
w rzeczywistych warunkach szpitalnych, przy zastosowaniu inteligen-

tnych systemów teleinformatycznych oraz opracowanie metodologii
tworzenia energooszczędnych szpitali.
Poza tym partnerzy projektu HosPilot będą kładli nacisk na poprawę
komfortu użytkownika końcowego: pacjentów, personelu medycznego
i osób odwiedzających.
W ramach projektu, w trzech różnych szpitalach, zostaną przeprowadzone akcje pilotażowe, które będą polegały na zainstalowaniu inteligentnych systemów teleinformatycznych w zakresie:
• oświetlenia w otoczeniu pacjenta i personelu szpitalnego oraz
w otoczeniu szpitala (infrastruktura wokół szpitala);
• ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (ang. Heating, Ventilation and
Air Conditioning – HVAC).
HosPilot zademonstruje i oceni potencjał zastosowań technologii
teleinformatycznych w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej
w szpitalach.
Skład konsorcjum: W skład konsorcjum wchodzi jedenastu partnerów; są wśród nich partnerzy z przemysłu oświetleniowego, opieki
zdrowotnej, placówek klinicznych oraz organizacji badawczych prowadzących badania w dziedzinie energooszczędnego budownictwa.
Kraje zaangażowane: Hiszpania, Holandia, Finlandia, Francja,
Monako.
Strona projektu: http://www.hospilot.eu

Akronim projektu: REACH112
REsponding to All Citizens needing Help
Cel projektu: Celem projektu REACH112 jest wdrożenie alternatywnych rozwiązań dla tradycyjnej telefonii głosowej, które będą dostępne dla wszystkich, w tym również dla osób niepełnosprawnych.
Potrzeba realizacji projektu wzięła się z sytuacji, iż europejski numer
alarmowy 112, który jest używany do kontaktu służb ratunkowych
za darmo w całej UE, nie jest obecnie dostępny dla większości osób
niepełnosprawnych.
W ramach projektu przeprowadzony zostanie dwunastomiesięczny pilotaż w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji i Hiszpanii,
który ma zapewnić użytkownikom niepełnosprawnym komunikację bezpośrednio ze służbami ratowniczymi. Połączenia będą mogły

