3 Temat 4: Technologie ICT na rzecz innowacyjnej administracji i usług publicznych – 20 mln €
Zagadnienia:
– rozszerzenie projektu HeERO (w dziedzinie eCall) o nowych
partnerów,
– rozszerzenie projektu eCODEX (w dziedzinie eJustice) o nowych
partnerów,
– podstawowe usługi międzysektorowe w administracji publicznej.

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

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
tel.: +48 22 828 74 83

3 Temat 5: Systemy bezpieczeństwa w eUsługach – 15 mln €
Zagadnienia:
– bezpieczeństwo w sieci (Cybersecurity),
– cyberprzestępczość,
– wykrywanie, zapobieganie i eliminowanie zagrożeń w sieci,
– budowanie społeczności w zakresie wymiany informacji i skutecznego reagowania na zagrożenia w sieci,
– mobilne aplikacje dla biznesu (Mobile cloud for business
applications),
– udział systemów satelitarnych na rzecz 100% zapewnienia
dostępu do szerokopasmowego Internetu w Europie.

Andrzej Galik, Aleksandra Ihnatowicz,

Broszura
informacyjna

Małgorzata Szołucha, 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

Ulotka sfinansowana ze środków Ministerstwa Gospodarki.
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Program na
Rzecz Wspierania
Polityki Dotyczącej
Technologii
Informacyjnych
i Komunikacyjnych

konkurs na rok 2012

– innowacje na rzecz promocji zdrowia i aktywnego starzenia się,
– technologie ICT na rzecz zapobiegania upadkom osób starszych,
– technologie ICT asystujące w życiu codziennym osób starszych,
– systemy nawigacji dla osób starszych,
– usługi w telemedycynie,
– interoperacyjne systemy w dziedzinie eZdrowia,
– stworzenie grupy zainteresowanych tematem European Innovation
Partnership on Active & Healthy Ageing (EIP on Active and Healthy
Ageing).

program ramowy na rzecz
konkurencyjności i innowacji
2007–2013
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Celem programu CIP-ICT PSP jest wsparcie działań zmierzających
do szybkiego wdrożenia technologii informacyjnych i komu-

W jaki sposób można uczestniczyć
w programie CIP-ICT PSP?

nikacyjnych w gospodarce oraz pobudzenie innowacyjności
poprzez zwiększenie zakresu stosowania i inwestowania w te

W ramach programu przewidziano trzy typy instrumentów

technologie.

wsparcia:

Został on stworzony jako źródło finansowania działalności,

z

Projekty pilotażowe (Typ A) – rozbudowa krajowych, regionalnych

lub lokalnych inicjatyw, które już zostały zrealizowane w krajach UE

jednocześnie nie jest jeszcze dotacją na działalność produkcyjną.

lub stowarzyszonych z programem CIP-ICT. Wkład wspólnotowy dla

Stanowi więc pomost pomiędzy m.in. programem ramowym UE

tego typu projektów: do 50% kosztów ściśle związanych z pracami

icznego w Europie) a np. krajowymi programami wsparcia in-

koniecznymi do osiągnięcia celów interoperacyjności. Przeciętny
budżet projektów: od 5 do 10 mln €;

westycyjnego finansowanymi z funduszy strukturalnych.
z

Projekty pilotażowe (Typ B) – stymulowanie wdrażania in-

Z programu CIP-ICT PSP skorzystać mogą firmy – zwłaszcza branży

nowacyjnych produktów i usług bazujących na ICT. Wkład wspól-

ICT, podmioty świadczące usługi publiczne (np.: biblioteki, muzea)

notowy dla tego typu projektów: do 50% kosztów związanych

oraz administracja publiczna.

z wdrożeniem usługi pilotażowej. Przeciętny budżet projektów:
od 2 do 3 mln €;

W większości przypadków przedmiotem projektów jest zwiększenie
dostępu do informacji i efektywności usług publicznych oraz bi-

z

znesowych z wykorzystaniem rozwiązań ICT (wypracowanie stan-

współpracy pomiędzy podmiotami z krajów UE zaangażowanymi

dardów, tworzenie wspólnych zasobów informacyjnych, ułatwień

w budowę Społeczeństwa Informacyjnego. Wkład wspólnotowy dla

dla eBiznesu) lub zwiększenie wydajności poprzez stosowanie inteligentnych rozwiązań zarządzania energią.
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W programie mogą uczestniczyć jednostki z siedzibą w krajach
członkowskich UE oraz krajach stowarzyszonych z programem
CIP-ICT PSP (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Chorwacja, Turcja,
Serbia oraz Czarnogóra).
Przewidywana tematyka i budżet 6 konkursu w ramach
programu CIP-ICT PSP w 2012 r.

która już nie może zostać określona jako badania naukowe, lecz

(główny instrument finansowania badań i rozwoju technolog-

Skąd mogą pochodzić partnerzy?

Sieci Tematyczne – wymiana doświadczeń i zacieśnianie

tego typu projektów: do 100% kosztów bezpośrednich związanych
z koordynacją i wdrożeniem sieci. Przeciętny budżet dla każdej sieci tematycznej: 300 do 500 tys. €.

W ramach bieżącego konkursu (01.02–15.05 2012) projekty można
będzie zgłaszać w następujących tematach:
3 Temat 1: Technologie ICT na rzecz inteligentnych miast
– 27 mln €
Zagadnienia:
– inteligentna infrastruktura cyfrowa na rzecz oszczędności
energetycznej,
– inteligentne systemy transportowe na rzecz mobilności,
– usługi internetowe na rzecz inteligentnych miast.
3 Temat 2: Treści cyfrowe, otwarty dostęp do informacji
– 41 mln €
Zagadnienia:
– europejska biblioteka cyfrowa – Europeana,
– otwarte dane i otwarty dostęp do informacji naukowych (informacja geograficzna, informacja naukowa),
– prawne aspekty informacji sektora publicznego i standardy otwartych danych,
– otwarty dostęp do zasobów cyfrowych,
– usługi eLearningowe dla matematyki i nauk ścisłych.
3 Temat 3: Technologie ICT dla zdrowia, komfortowego funkcjonowania osób starszych oraz integracji – 24 mln €
Zagadnienia:
– usługi i aplikacje ICT na rzecz zintegrowanej opieki zdrowotnej,
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