
Zagadnienia Zagadnienia eeIntegracjiIntegracji
w Europejskich Programach Ramowychw Europejskich Programach Ramowych

Andrzej SiemaszkoAndrzej SiemaszkoAndrzej SiemaszkoAndrzej Siemaszko

Renata RycerzRenata RycerzRenata RycerzRenata Rycerz

Andrzej J. GalikAndrzej J. GalikAndrzej J. GalikAndrzej J. Galik

Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów Techniki 
Polskiej Akademii Nauk

12 Konferencja „Miasta w Internecie”
Zakopane, 25-27 czerwca 2008



1.1. Znaczenie Znaczenie ICT ICT w rozwoju UEw rozwoju UE ,,
2.2. eeIntegracjaIntegracja w Programach Ramowychw Programach Ramowych ,,
3.3. UdziaUdzia łł Polski w inicjatywach UEPolski w inicjatywach UE ..

Plan PrezentacjiPlan Prezentacji



1997: TEN Telecom,TEN Telecom,
2003: 2003: eeTENTEN –– strategia rozwoju i rozpowszechniania strategia rozwoju i rozpowszechniania ee--UsUsłług w UEug w UE
(uwzgl(uwzgl ęędnia planowane w 2004 r. rozszerzenie Unii):dnia planowane w 2004 r. rozszerzenie Unii):

� eGoverment,
� eHealth and eHealthcare,
� eInclusion,
� eLearning,
� eBusiness (usługi dla M ŚP),
� Trust and Security.

ee--IntegracjaIntegracja

Rys historyczny:Rys historyczny:



Wiosna 2005:
i2010 i2010 –– Europejskie spoEuropejskie spo łłeczeeczeńństwo informacyjne na rzecz wzrostu i stwo informacyjne na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia.zatrudnienia.

� Jednolita przestrze ń informacyjna,
� Innowacje i inwestycje w badania,
� Integracja społeczna, lepsze usługi publiczne i wy Ŝsza jako ść Ŝycia.

ee--IntegracjaIntegracja

Realizacja strategii LizboRealizacja strategii Lizbo ńńskiej:skiej:



European UnionEuropean Union
European Social FundEuropean Social Fund

EEUROPEAN REGIONAL UROPEAN REGIONAL 
DEVELOPMENT FUNDDEVELOPMENT FUND COHESION FUNDCOHESION FUND

JESSICAJESSICA
Joint European Support 
for Sustainable Investment in City 

Areas

JEREMIEJEREMIE
Joint European Resources 
for Micro to Medium Enterprises

Joint Assistance
in Supporting Projects in European Regions

Fundusze EuropejskieFundusze Europejskie

EUEUEUEUEUEUEUEU Structural FundsStructural FundsStructural FundsStructural FundsStructural FundsStructural FundsStructural FundsStructural Funds

ŚŚrodki na ICT:rodki na ICT:



Europejskie programy badawczeEuropejskie programy badawcze

ŚŚrodki na ICT:rodki na ICT:

EUEUEUEUEUEUEUEU Structural FundsStructural FundsStructural FundsStructural FundsStructural FundsStructural FundsStructural FundsStructural Funds



JTIJTI

JRCJRC –– 1,81,8

CooperationCooperation
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PeoplePeople

4,84,8

CapacitiesCapacities

44

EuratomEuratom –– 2,82,8

ETPETP
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IdeasIdeas

7,57,5

Entrepreneurship & Entrepreneurship & 
Innovation Innovation ProgrammeProgramme

(EIP)(EIP) 2,172,17
Information Communication Information Communication 

Technologies Technologies –– Policy Policy 
Support Support ProgrammeProgramme

(ICT PSP)(ICT PSP) 0,730,73
Intelligent Energy Europe Intelligent Energy Europe 

ProgrammeProgramme (IEE)(IEE) 0,730,73
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� O sposobie wykorzystania bud Ŝetu PR decyduj ą wywy łąłącznie instytucje europejskiecznie instytucje europejskie : 
Rada i Parlament Europejski uchwalaj ąc 7PR oraz Komisja Europejska 
odpowiedzialna za jego wdro Ŝenie. Bud Ŝet nie jest dzielony na poszczególne kraje.

� Finansowane s ą najcz ęściej projekty realizowane przez konsorcjaprojekty realizowane przez konsorcja złoŜone z kilku 
(kilkunastu) partnerów z ró Ŝnych krajów.

� Finansowane s ą projekty zgodne z priorytetami tematycznymiprojekty zgodne z priorytetami tematycznymi Unii Europejskiej 
zawartymi w dokumentach 7PR.

� Wybór projektów skierowanych do finansowania odbywa  się na drodze zaproszena drodze zaprosze ńń
do skdo sk łładania wnioskadania wniosk óów (w (callcall for for proposalsproposals )) ogłaszanych regularnie przez KE. 
Oceny jako ści  zgłoszonych projektów dokonuje grupa niezalegrupa niezale ŜŜnych ekspertnych ekspert óóww z  
róŜnych krajów .

� Realizowane w projektach działania s ą dofinansowywane, a nie finansowanedofinansowywane, a nie finansowane .

� Środki finansowe 7PR nie słu Ŝą subsydiowaniu bior ących w nim udział instytucji. 
Mogą być wykorzystane jedynie dla sfinansowania jasno okresfinansowania jasno okre śślonych praclonych prac
słu Ŝących rozwojowi naukowemu i technologicznemu Europy.

� Projekty musz ą mieć wymiar europejskiwymiar europejski , a nie tylko lokalny.

Podstawowe Zasady:Podstawowe Zasady:

Zasady uczestnictwaZasady uczestnictwa



W projektach finansowanych ze środków 7.PR i CIP mog ą brać
udział osoby fizyczneosoby fizyczne oraz osoby prawneosoby prawne powołane na mocy prawa 
krajowego obowi ązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa 
wspólnotowego lub prawa mi ędzynarodowego. W tym:

�� administracja administracja (lokalna, regionalne, na szczeblu pa(lokalna, regionalne, na szczeblu pa ńństwowym),stwowym),

�� instytucje publiczneinstytucje publiczne , organy samorzorgany samorz ąądowedowe i szkoły średnie , 
przedsiprzedsi ęębiorstwabiorstwa , w tym , w tym MMŚŚPP spełniaj ące nast ępujące kryteria KE 
2003/361/EC: 

• zatrudnia nie wi ęcej ni Ŝ 250 osób, 
• posiada roczny obrót nie przekraczaj ący 50 mln € lub roczny bilans nie 

przekraczaj ący 43 mln €, 
• jest niezale Ŝne tj. nie jest kontrolowane przez przedsi ębiorstwo lub grup ę

przedsi ębiorstw nie spełniaj ących kryterium M ŚP w ponad 25% kapitału lub 
prawa głosu, 

• nie jest jednostk ą naukowo-badawcz ą, kontraktow ą instytucj ą badawcz ą ani 
konsultingow ą. 

Kto moKto mo ŜŜe brae braćć udziaudzia łł ::

Zasady uczestnictwaZasady uczestnictwa
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Europejskie Programy RamoweEuropejskie Programy Ramowe

7. Program Ramowy Bada7. Program Ramowy Bada ńń, Rozwoju , Rozwoju 
Technologicznego i Demonstracji UE (7PR).Technologicznego i Demonstracji UE (7PR).



Badania nad zastosowaniamiBadania nad zastosowaniami
((ApplicationApplication ResearchResearch ))

Struktura Obszaru:Struktura Obszaru:

Technologie przyszTechnologie przysz łłoośści ICTci ICT
((FutureFuture & & EmergingEmerging Technologies)Technologies)

7. PR/Wsp7. PR/Wspóółłpraca/ICTpraca/ICT

Filary technologiczne ICTFilary technologiczne ICT
(Technology (Technology PillarsPillars ))

4. Biblioteki cyfrowe, zawarto ść, e-learning,
5. ICT dla zdrowia,
6. ICT dla transportu i bezpiecze ństwa,
7. ICT dla integracji (osoby niepełnosprawne, starsz e)

1. Sieci i infrastruktury usługowe,
2. Systemy inteligentne, robotyka,
3. Komponenty, systemy, in Ŝynieria,

ICT dla integracji (osoby niepełnosprawne, starsze)



Ukierunkowanie tematyczne:Ukierunkowanie tematyczne:

Challenge 1: OgOgóólnodostlnodost ęępne i bezpieczne infrastruktury sieci i uspne i bezpieczne infrastruktury sieci i us łługug

Challenge 2: Systemy samouczSystemy samoucz ąące, robotyka i interakcjace, robotyka i interakcja

Challenge 3: Komponenty, systemy, inKomponenty, systemy, in ŜŜynieriaynieria

Challenge 4: Biblioteki cyfrowe i treBiblioteki cyfrowe i tre śćść cyfrowacyfrowa

Challenge 5: W kierunku zrW kierunku zr óównowawnowa ŜŜonej i spersonalizowanej ochrony onej i spersonalizowanej ochrony 

zdrowiazdrowia

Challenge 6: ICT ICT dla mobilnodla mobilno śści, zrci, zr óównowawnowa ŜŜonego rozwoju, efektywnoonego rozwoju, efektywno śści ci 

energetycznejenergetycznej

Challenge 7: ICT ICT dla niezaledla niezale ŜŜnego funkcjonowania oraz integracjinego funkcjonowania oraz integracji

7. PR/Wsp7. PR/Wspóółłpraca/ICTpraca/ICT

UmoUmoŜŜliwienie caliwienie całłej spoej społłecznoecznośści korzystanie z ci korzystanie z 
ususłług ICT oraz wykorzystanie ICT w ug ICT oraz wykorzystanie ICT w 
zwizwięększaniu mokszaniu moŜŜliwoliwośści czynnego ci czynnego 

uczestniczenia w uczestniczenia w ŜŜyciu publicznym.yciu publicznym.



Program Ramowy KonkurencyjnoProgram Ramowy Konkurencyjno śćść i Innowacje (CIP).i Innowacje (CIP).

Europejskie Programy RamoweEuropejskie Programy Ramowe



CIP CIP –– ICT PSPICT PSP

�� ZwiZwięększenie dostkszenie dost ęępnopno śści ICT oraz umiejci ICT oraz umiej ęętnotno śści ich wykorzystywania przez ci ich wykorzystywania przez 
uuŜŜytkownikytkownik óóww ;;

�� Poprawa jakoPoprawa jako śści, skutecznoci, skuteczno śści i dostci i dost ęępnopno śści usci us łług elektronicznychug elektronicznych ––
w dziedzinach bw dziedzinach bęęddąących przedmiotem zainteresowania publicznego w tym cych przedmiotem zainteresowania publicznego w tym interinter--
operacyjnychoperacyjnych ogogóólnoeuropejskich lub lnoeuropejskich lub transgranicznychtransgranicznych ususłług publicznychug publicznych

�� Rozpowszechnianie dobrych praktykRozpowszechnianie dobrych praktyk ..

�� GGłłóówni beneficjenci ICTwni beneficjenci ICT --PSP to:PSP to:
�� administracja publicznaadministracja publiczna

�� europejski przemyseuropejski przemysłł z sektora ICTz sektora ICT

�� innowacyjne MSPinnowacyjne MSP

�� BudBud ŜŜet Programu ICT PSP et Programu ICT PSP –– 730730** mln mln €€

Zadania i budZadania i bud ŜŜet ICT PSP:et ICT PSP:

**+ budŜet programu e-Contentplus+ (45 M€ w 2007 i 48  

M€ w 2008): Razem 825 mln €

57,4 52
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�� DziaDziałłania zwiania zwi ąązane z jednolitzane z jednolit ąą europejskeuropejsk ąą przestrzeniprzestrzeni ąą informacyjninformacyjn ąą::

• zapewnienie łatwego dostępu do eUsług przy zapewnieniu interoperacyjności, i bezpieczeństwa
• poprawa warunków dla rozwoju zawartości cyfrowej (Digital content) ze szczególnym naciskiem 

na wielojęzyczność i róŜnorodność kulturową
• monitorowanie europejskiego społeczeństwa informacyjnego: gromadzenie danych i analizę

rozwoju, dostępności oraz korzystania z usług komunikacji cyfrowej, oraz rozwoju zawartości i 
usług

�� DziaDziałłania zwiania zwi ąązane z szerszym stosowaniem oraz inwestycjami w ICT :zane z szerszym stosowaniem oraz inwestycjami w ICT :

• promowanie innowacji w procesach, usługach i produktach, których istnienie umoŜliwiają ICT, w 
szczególności w MSP i usługach publicznych,

• promowanie i podnoszenie świadomości na temat moŜliwości i korzyści oferowanych obywatelom 
i firmom przez ICT

�� DziaDziałłania na rzecz ania na rzecz eeIntegracjiIntegracji i tworzenia spoi tworzenia spo łłeczeeczeńństwa informacyjnego:stwa informacyjnego:

• zwiększenie dostępności ICT oraz umiejętności ich wykorzystywania
• wzmacnianie zaufania i pewności przy korzystaniu z eUsług
• poprawa jakości, skuteczności i dostępności publicznych eUsług
• rozpowszechnianie dobrych praktyk.

CIP CIP –– ICT PSPICT PSP

Tematyka projektTematyka projekt óów ICT PSP:w ICT PSP:

�� DziaDziałłania na rzecz ania na rzecz eeIntegracjiIntegracji i tworzenia spoi tworzenia spo łłeczeeczeńństwa informacyjnego:stwa informacyjnego:



WP 2008, WP 2008, jest kontynuacjjest kontynuacj ąą dziadzia łłaańń rozpoczrozpocz ęętych w tych w 2007 2007 roku i skupia siroku i skupia si ęę
na 2 obszarach tematycznych (na 2 obszarach tematycznych ( themesthemes ))::

Konkurs Konkurs CIPCIP--ICTICT--PSPPSP--20082008--2:2:

� Obszar 1 - Technologie ICT na rzecz przyjaznej adminis tracji, usług 
publicznych i integracji społecznej, 
(ICT for user friendly administration, public services and inclusion)

� Obszar 2 - Technologie ICT na rzecz wzrostu wydajno ści i efektywnego 
wykorzystania energii w obszarach miejskich,
(ICT for Energy Efficiency and Sustainability in urban areas)

I na przedsiI na przedsi ęęwziwzięęciach nastawionych na dzielenie siciach nastawionych na dzielenie si ęę wiedzwiedz ąą i i 
dodośświadczeniem z obszaru rozpowszechniania Internetu i  jego wiadczeniem z obszaru rozpowszechniania Internetu i  jego 
bezpieczebezpiecze ńństwa w zakresie 3 tematstwa w zakresie 3 temat óów:w:

� W ramach Sieci Tematycznych :
� Identyfikacji w technologiach cz ęstotliwo ści radiowych (RFIDs),
� Zaufania i bezpiecze ństwa (Trust and Security),
� Wdro Ŝenie Internetu opartego na technologii IPv6 (IPv6 deployment).

� Obszar 1 - Technologie ICT na rzecz przyjaznej adminis tracji, usług 
publicznych i integracji społecznej,

CIP CIP –– ICT PSPICT PSP



Sieci       Sieci       Internet evolution and security: Internet evolution and security: 
TematyczneTematyczne Consensus building and experience sharingConsensus building and experience sharing

3.1 Wsp3.1 Wsp óólne europejskie dzialne europejskie dzia łłania na rzeczania na rzecz RFIDRFID

ObszarObszar 2            ICT for energy efficiency and sustaina bility in 2            ICT for energy efficiency and sustaina bility in 
urban areasurban areas

2.12.1 ICT ICT na rzecz wydajnona rzecz wydajno śści energetycznejci energetycznej w budynkach i obszarach w budynkach i obszarach 
publicznych, w tym opublicznych, w tym ośświetleniewietlenie

ObszarObszar 1           ICT for user friendly administrations, public 1           ICT for user friendly administrations, public 
services and inclusionservices and inclusion

11.1 .1 PrPrzygotowaniazygotowania do i wdrodo i wdroŜŜenieenie Services DirectiveServices Directive

ObszaryObszary TematyTematy

1.4 to 2 M1.4 to 2 M€€

BudBudŜŜetet

11..22 Zmniejszenie uciZmniejszenie uciąŜąŜliwoliwośści ci AdministraAdministra cjicji w krajach UEw krajach UE

1.3 1.3 Powszechny dostPowszechny dostęęp do p do SSłłuuŜŜb Ratunkowych b Ratunkowych –– Total ConversationTotal Conversation

11..44 ICT ICT na rzecz na rzecz pokonywania barier ospokonywania barier os óób starzejb starzej ąących sicych si ęę z z 
problemami dostosowywania problemami dostosowywania -- wykorzystanie technologii mobilnychwykorzystanie technologii mobilnych

11..55 Budowa kompetencjiBudowa kompetencji na rzecz na rzecz eIntegracjieIntegracji

11..66 Usprawnienie rejestracji produktUsprawnienie rejestracji produktóóww eHealtheHealth

3.2 3.2 Niezawodne technologie Informacyjne i Niezawodne technologie Informacyjne i BiometrBiometr yczneyczne
��Bezpieczna infrastruktura informacyjnaBezpieczna infrastruktura informacyjna
��Technologie Technologie BiometrBiometr yczneyczne

3.3 3.3 Wsparcie dla wdraWsparcie dla wdra ŜŜaniaania IPv6 IPv6 w Europiew Europie w osiw osiąągnignięęciu skalowalnociu skalowalnośści i ci i 
zamierzonej przepustowozamierzonej przepustowośścici

2.22.2 ICTICT na rzecz na rzecz adaptadapt acyjnejacyjnej infrastruktury infrastruktury i usi usłług zarzug zarząądzania dzania 
transportem miejskimtransportem miejskim

22..33 Budowa kBudowa k onsensusonsensus u i wymiana dou i wymiana do śświadczewiadcze ńń z wykorzystania ICTz wykorzystania ICT
na rzecz wydajnona rzecz wydajno śści energetycznej w obszarach publicznychci energetycznej w obszarach publicznych ::

�� Inteligentne zrInteligentne zr óóŜŜnicowane nicowane źźrróółłaa energiienergii
�� TrwaTrwa łły rozwy rozw óój i zarzj i zarz ąądzanie obszarami miejskimidzanie obszarami miejskimi

14.5 M14.5 M€€

22.5 M22.5 M€€

CIP CIP –– ICT PSPICT PSP



RRóóŜŜnice CIP ICTnice CIP ICT--PSP i ICT w 7PR (PSP i ICT w 7PR (CooperationCooperation))

Zazwyczaj 2 konkursy w ciZazwyczaj 2 konkursy w ci ąągu rokugu roku1 konkurs na rok1 konkurs na rok

WiWięększokszo śćść projektprojekt óów nie wymaga zgody w nie wymaga zgody 
administracji publicznejadministracji publicznej

Projekty wymagajProjekty wymagaj ąące czce częęsto decyzji sto decyzji 
administracji publicznejadministracji publicznej

MoMoŜŜliwe maliwe ma łłe projekty (np. STREP, SSA)e projekty (np. STREP, SSA)Finansowane duFinansowane du ŜŜe projekty, raczej o e projekty, raczej o 
znaczeniu politycznymznaczeniu politycznym

OOśświadczenia woli nie swiadczenia woli nie s ąą obligatoryjneobligatoryjneWymagane oWymagane o śświadczenia woli wiadczenia woli –– piloty Apiloty A

Stosunkowo duStosunkowo du ŜŜy budy bud ŜŜet konkurset konkurs óówwMniejszy budMniejszy bud ŜŜet konkurset konkurs óóww

GGłłóównie projekty badawcze wnie projekty badawcze Projekty wdroProjekty wdro ŜŜenioweeniowe

Stosunkowo duStosunkowo du ŜŜo projekto projekt óów w 
finansowanych w kafinansowanych w ka ŜŜdym temacie dym temacie 

Mniej projektMniej projekt óów jest finansowanych  w jest finansowanych  

ICT w 7PR (ICT w 7PR (CooperationCooperation ))CIP ICTCIP ICT--PSPPSP

GGłłóówne rwne r óóŜŜnice:nice:



RRóóŜŜnice CIP ICTnice CIP ICT--PSP i ICT w 7PR (PSP i ICT w 7PR (CooperationCooperation))

Min. 3Min. 3 --4 podmioty z UE 4 podmioty z UE (zwykle 10(zwykle 10 --30)30)Min. 3Min. 3 --4 podmioty z kraj4 podmioty z kraj óów UE w UE (zwykle 8(zwykle 8 --12)12)

�� 11--4 lat 4 lat (zale(zaleŜŜnie od typu)nie od typu) ..
Projekty:Projekty:

�� 36 mie36 mieśś. . (w tym 12 mie(w tym 12 mie śś. Pilota. Pilota ŜŜu)u),

�� do 100%do 100% kosztów bezp..

Dofinansowanie:Dofinansowanie:
�� do 50%do 50% (Typ A, B),

�� do 100%do 100% (Sieci Tem.)

�� 11--4 m4 m€€ (CP- IP),  

�� 44--10 m10 m€€ (CP – STREP), 

�� 11--2 m2 m€€ (CSA - CA),

�� <1 m<1 m€€ (CSA – SA).

BudBud ŜŜet:  et:  

�� 55--10 m10 m€€ (Typ A),  

�� 22--3 m3 m€€ (Typ B), 

�� 0,30,3--0,5 m0,5 m€€ (Sieci Tematyczne),

ICT w 7PR (ICT w 7PR (CooperationCooperation ))CIP ICTCIP ICT--PSPPSP

GGłłóówne rwne r óóŜŜnice:nice:
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Inicjatywy EuropejskieInicjatywy Europejskie

Programy wspomagajProgramy wspomagaj ąące:ce:

BroadbandBroadbandBroadbandBroadbandBroadbandBroadbandBroadbandBroadband eeeeeeee--------Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning 

eeeeeeee--------Business Business Business Business Business Business Business Business 

JTI:JTI:



• Strona główna:

• Skrzynka pocztowa: infso-cip-ictpsp@ec.europa.eu

• Strony dedykowane:

http://ec.europa.eu/egovernment

http://ec.europa.eu/ict_psp

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/
index_en.htmindex_en.htm

http://http://ec.europa.euec.europa.eu//information_societyinformation_society//activitiesactivities/health//health/index_en.htmindex_en.htm

http://http://www.epractice.euwww.epractice.eu

UUŜŜyteczne informacjeyteczne informacje



Polska w UEPolska w UE

Wykorzystanie Internetu:Wykorzystanie Internetu:

Źródło: Community Survey of ICT Usage in Households and by Individuals, 2007. Eurostat



DostDost ęępnopno śćść Internetu szerokopasmowego:Internetu szerokopasmowego:

Źródło: Commission services, based on data from COCOM and Point Topic.

Polska w UEPolska w UE



NakNakłłady na ady na BiRBiR w ICT:w ICT:

Źródło: IPTS-REDICT based on data from Eurostat, OECD, EU, KLEMS and national statistics.

Polska w UEPolska w UE



DostDost ęępnopno śćść ee--UsUsłług ug onon --lineline ::

Źródło: Commission services ("The User Challenge: Benchmarking the supply of online public services", European Commission 2007)

Polska w UEPolska w UE



Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów Techniki 
Polskiej Akademii Nauk

ul. świrki i Wigury 81
02-091 Warszawa 

tel:    0  22 828 74 83 
fax:   0  22 828 53 70 
e-mail:  kpk@kpk.gov.pl

DziDzięękujemy za uwagkujemy za uwag ęę

Osoby do kontaktu:Osoby do kontaktu:

MaMałłgorzata Glinieckagorzata Gliniecka
Krajowy Punkt KontaktowyKrajowy Punkt Kontaktowy
ProgramProgram óów Badawczych UEw Badawczych UE

email: email: malgorzata.gliniecka@kpk.gov.plmalgorzata.gliniecka@kpk.gov.pl

ŁŁukasz Nikitinukasz Nikitin
Stowarzyszenie Stowarzyszenie „„ Miasta w InternecieMiasta w Internecie ””

email: email: l.nikitin@mwi.pll.nikitin@mwi.pl

Andrzej Siemaszko,Andrzej Siemaszko,
Renata Rycerz,Renata Rycerz,
Andrzej GalikAndrzej Galik

Krajowy Punkt KontaktowyKrajowy Punkt Kontaktowy
ProgramProgram óów Badawczych UEw Badawczych UE



1.1 Przygotowanie do wdro1.1 Przygotowanie do wdroŜŜenia wytycznych enia wytycznych 
dla edla e--UsUsłług (Services ug (Services DirectiveDirective))

Podstawowe celePodstawowe cele ::

�� Przygotowanie zaPrzygotowanie za łłooŜŜeeńń do wdrodo wdro ŜŜenia pilotaenia pilota ŜŜowego,owego,
� Standaryzacja, interoperacyjno ść,
� Uzgodnienia mi ędzy MS – dost ępne dla wszystkich krajów UE,
� Autoryzacja Administracji pa ństwowej w kaŜdym MS – ustanowienie PoSC

(Points of Single Contact ) – ‘po średnik’, przez którego mo Ŝna załatwi ć
wszelkie formalno ści drog ą elektroniczn ą (zdalnie) zwi ązane z 
uruchomieniem e-Usługi przez lokalnego operatora lu b operatora z innego 
kraju MS



1.2 Redukcja barier administracyjnych 1.2 Redukcja barier administracyjnych 
wewnwewnąątrz UEtrz UE

Podstawowe celePodstawowe cele ::

�� WypracowaWypracowa ćć metodologimetodologi ęę i narzi narz ęędziadzia umoumo ŜŜliwiajliwiaj ąące:ce:
� Wymian ę analiz, metodologii, do świadcze ń i dobrych praktyk w zakresie 

usprawnienia administracji pa ństwowych, regionalnych i lokalnych,
� UmoŜliwienie łatwego i powszechnego dost ępu mieszka ńców do e-Usług ,
� Uproszczenie procedur, redukcja informacji, redukcja czasu, a w rezultacie 

obni Ŝenie kosztów związanych z korzystaniem obywateli z usług szeroko 
pojętej administracji.



1.3 Dost1.3 Dostęęp do usp do usłług sug słłuuŜŜb ratownictwa dla b ratownictwa dla 
wszystkich wszystkich –– globalna wymiana informacjiglobalna wymiana informacji

Podstawowe celePodstawowe cele ::

�� WdroWdro ŜŜenie rozwienie rozwi ąązazańń globalnychglobalnych , aby przez , aby przez tel. 112tel. 112 byby łły y dostdost ęępnepne
usus łługi sugi s łłuuŜŜb ratownictwa b ratownictwa w kaw kaŜŜdym kraju UEdym kraju UE –– wytyczne programu wytyczne programu 
ramowego komunikacji elektronicznej:ramowego komunikacji elektronicznej:
� Globalne porozumienie / wymiana informacji – usługa telekomunikacyjna 

umo Ŝliwiaj ąca porozumiewanie si ę przy pomocy tekstu, głosu, wideo w 
tym samym czasie i w czasie rzeczywistym,

� Wdro Ŝenie usług umo Ŝliwiaj ących osobom niepełnosprawnym dost ęp do 
tych usług z wykorzystaniem takich technik jak zami ana głosu na tekst, 
symulacja ruchu warg, 

� UmoŜliwienie wymiany informacji pomi ędzy usługodawcami (równie Ŝ z 
róŜnych krajów UE) – szczególnie wa Ŝne przy akcjach ratuj ących Ŝycie .



1.4 ICT na rzecz spokojnej staro1.4 ICT na rzecz spokojnej starośści osci osóób b 
upoupośśledzonych* ledzonych* –– ((assistiveassistive and and indepindep. . livingliving))

Podstawowe celePodstawowe cele ::

�� DziaDziałłania majania maj ąące na celu ce na celu zdecydowanzdecydowan ąą poprawpopraw ęę jakojako śści ci ŜŜyciaycia i obsi obs łługi ugi 
socjalnej starzejsocjalnej starzej ąących sicych si ęę **ludzi z problemami dostosowywania siludzi z problemami dostosowywania si ęę. . 

RozwiRozwi ąązzaanniia powia powi nnny ny bbyyćć nanakkieierrowaowa nnee na umona umo ŜŜliwienie liwienie szkoleszkole ńń
dostosowawczychdostosowawczych , dzia, dzia łłania aktywujania aktywuj ąące tce tęę grupgrup ęę spospo łłecznecznąą i i 
umoumo ŜŜliwienie im liwienie im zniesienie barier zniesienie barier w w integracjiintegracji z resztz reszt ąą spospo łłeczeeczeńństwa stwa ––
dot. to zardot. to zar óówno wno ŜŜycia we wycia we w łłasnym domu jak i instytucjach asnym domu jak i instytucjach 
wyspecjalizowanych.wyspecjalizowanych.



1.5 Wspieranie 1.5 Wspieranie eIntegracjieIntegracji

Podstawowe celePodstawowe cele ::

�� DziaDziałłania majania maj ąące na celu ce na celu upowszechnienie dostupowszechnienie dost ęępu do epu do e --UsUsłługug
wszystkim mieszkawszystkim mieszka ńńcom UE, w tym rcom UE, w tym r óówniewnie ŜŜ dla grupy osdla grupy os óób b 
niepeniepe łłnosprawnych.nosprawnych.

DziaDziałłania miania mi ęękkie na rzecz wymiany dokkie na rzecz wymiany do śświadczewiadcze ńń, dzielenie si, dzielenie si ęę wiedzwiedz ąą
i dobrymi praktykami.i dobrymi praktykami.



1.6 Usprawnienie rejestracji produkt1.6 Usprawnienie rejestracji produktóów w 
ee--HealthHealth

Podstawowe celePodstawowe cele ::

�� DziaDziałłania w ramach Sieci Tematycznej (ania w ramach Sieci Tematycznej ( TNTN) w kierunku ) w kierunku standaryzacjistandaryzacji i i 
usprawnienia wymiany informacjiusprawnienia wymiany informacji pochodzpochodz ąących z systemcych z system óów ew e--Health.  Health.  

DziaDziałłania miania mi ęękkie na rzecz wymiany dokkie na rzecz wymiany do śświadczewiadcze ńń, dzielenie si, dzielenie si ęę wiedzwiedz ąą
i dobrymi praktykami oraz wypracowania wspi dobrymi praktykami oraz wypracowania wsp óólnych dla UE i USA  lnych dla UE i USA  
rozwirozwi ąązazańń dot. oznaczania i certyfikacji produktdot. oznaczania i certyfikacji produkt óów. w. Beneficjentami Beneficjentami 
tych rozwitych rozwi ąązazańń bbęęddąą zamawiajzamawiaj ąący, dostawcy, personel medyczny i cy, dostawcy, personel medyczny i 
pacjpacj ęęcici ..



Projekty w ramach 6.PR Projekty w ramach 6.PR -- (1/3)(1/3)::

eeIntegracjaIntegracja

Politechnika WarszawskaPolitechnika Warszawska Politechnika Politechnika ŚŚlląąskaska



eeIntegracjaIntegracja

Projekty w ramach 6.PR Projekty w ramach 6.PR -- (2/3)(2/3)::

COMARCH SACOMARCH SA Uniwersytet im. A. Uniwersytet im. A. MIckiewiczaMIckiewicza



eeIntegracjaIntegracja

Projekty w ramach 6.PR Projekty w ramach 6.PR -- (3/3)(3/3)::

Instytut Podstawowych ProblemInstytut Podstawowych Problem óów Techniki PANw Techniki PAN


