Przykłady praktyczne
projektów:

Gdzie uzyskać dodatkowe
informacje?

Pilotaż A: Celem projektu STORK jest

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

Pilotaż B: Projekt ECRN polega na wdrożeniu

ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa,
tel.: 022 828 74 83
Andrzej Galik,
Małgorzata Gliniecka,
email: cip.ict@kpk.gov.pl

zapewnienie
transgranicznego
uznawania
krajowych systemów tożsamości elektronicznej
(eID) i umożliwienie łatwego dostępu do usług
publicznych na terytorium całej UE, a nie tylko
w swoim ojczystym kraju. Plan zakłada
dostosowanie i powiązanie krajowych systemów
tożsamości elektronicznej bez wymiany ich na
nowe.

systemu pozwalającego na bezpieczne przesyłanie
i jednoznaczną identyfikację dokumentów
znajdujących się w posiadaniu instytucji
publicznych pomiędzy rejestrami krajowymi
państw członkowskich.

Program na
Rzecz Wspierania
Polityki Dotyczącej
Technologii
Informacyjnych
i Komunikacyjnych
Broszura
informacyjna

Sieć tematyczna: Projekt EHR-QTN dotyczy

ul. Prądnicka 4/15, 30-002 Kraków,
tel.: 012 633 32 53 wew. 25
Łukasz Nikitin
email: cip.ict@kpk.gov.pl
Istnieje 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.

konkurs na rok 2010

jakości i certyfikacji systemów elektronicznego
rekordu medycznego (EHR – Electronic Health
Record). Jedną z głównych misji projektu jest
wspieranie rozwoju certyfikatów EHR, testowanie
i ocena poprzez definiowanie funkcjonalnych
i innych jakościowych kryteriów.

Celem 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. Programem Ramowym UE (główny
instrument finansowania badań i rozwoju
technologicznego w Europie) a np. krajowymi
programami wsparcia inwestycyjnego finansowanymi
z funduszy strukturalnych.
Z programu CIP-ICT PSP skorzystać mogą europejskie
firmy – zwłaszcza z branży ICT, podmioty świadczące
usługi publiczne (biblioteki, muzea) oraz administracja
publiczna.
W
większości
przypadków
przedmiotem
projektów jest zwiększenie dostępu do informacji
i efektywności usług publicznych z wykorzystaniem
rozwiązań ICT (wypracowanie standardów,
tworzenie wspólnych zasobów informacyjnych)
lub zwiększenie wydajności poprzez stosowanie
inteligentnych rozwiązań zarządzania energią.

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

Skąd mogą pochodzić partnerzy?

W ramach programu przewidziano
trzy typy instrumentów wsparcia:

Przewidywana tematyka i budżet konkursu w ramach
Programu CIP-ICT PSP w 2010 r.

• Projekty pilotażowe (Typ A) – rozbudowa krajowych,

W ramach bieżącego konkursu (styczeń – czerwiec 2010 r.)
projekty będzie można zgłaszać w następujących tematach:

regionalnych lub lokalnych inicjatyw, które już zostały zrealizowane
w krajach UE 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 €.

• 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 €.

W Programie mogą uczestniczyć jednostki z siedzibą w krajach
członkowskich UE oraz krajach stowarzyszonych z programem
CIP-ICT PSP.

Temat 1: ICT na rzecz wydajności energetycznej i mobilności
– 19 mln €.
Wydajność energetyczna w budownictwie społecznym,
transporcie i wdrożenie usług alarmowych bazujących na
numerze 112.
Temat 2: Biblioteki cyfrowe – 30 mln €.
Dalszy rozwój zasobów Europeany oraz zwiększenie dostępu
do publikacji naukowych.
Temat 3: ICT na rzecz zdrowia i społecznej spójności
– 14 mln €.
Poprawa dostępu do usług medycznych.

Temat 4: Otwartość działań innowacyjnych na rzecz usług
on-line w miastach – 15 mln €.

• Sieci Tematyczne – wymiana doświadczeń i zacieśnianie

współpracy pomiędzy podmiotami z krajów UE zaangażowanymi
w budowę 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. €.

Temat 5: ICT na rzecz poprawy usług publicznych dla obywateli
i przedsiębiorstw – 13 mln €.
Pilotażowe wdrożenia e-usług na szczeblu krajowym.

Temat 6: Wielojęzyczny Internet – 16 mln €.

Wsparcie dla rozwoju wielojęzycznych serwisów internetowych
oraz infrastruktury.

