Wdrażajmy technologie informacyjne i komunikacyjne
We współczesnej, dynamicznej gospodarce, gdzie warunki konkurencji zmieniają się jak
obraz w kalejdoskopie, nowe technologie informacyjne i komunikacyjne powinny być
wdrażane szybko i sprawnie. Sukces na rynku europejskim zależy od pobudzenia
innowacyjności. Jednym ze sposobów jest zwiększenie zakresu stosowania i
inwestowania w te technologie – m.in. poprzez Program na Rzecz Wspierania Polityki
Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ICT PSP. Do 2013 roku
Komisja Europejska przeznaczy 730 mln euro na współpracę jednostek samorządu
terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw w budowie Społeczeństwa
Informacyjnego. Do 2 czerwca polskie jednostki i innowacyjne firmy mogą, we
współpracy z różnymi podmiotami z Europy, przygotowywać projekty i zgłaszać je w
konkursie przewidzianym na 2009 rok.
Jak informuje Małgorzata Gliniecka z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE,
Komisja Europejska w 2007 roku otworzyła Program na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej
Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies – Policy
Support Programme, ICT-PSP).
Skorzystać z niego może w pierwszej kolejności administracja publiczna i przedstawiciele
europejskiego przemysłu z sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz innowacyjne
małe i średnie przedsiębiorstwa.
W ramach Programu CIP ICT PSP zrealizowano dotychczas dwa konkursy. 29 stycznia otwarty został
trzeci – jedyny przewidziany na rok 2009. Jego budżet wynosi 99,5 mln euro. Dodatkowo, w ramach
tego konkursu wyasygnowano kwotę 7,979 mln euro na realizację projektów w ramach przetargów i
projektów wspomagających finansowanych z grantów.
Program CIP-ICT PSP jest realizowany za pomocą instrumentów finansowych. Pilot A finansuje duże
projekty pilotażowe o wymiarze politycznym, nastawione na interoperacyjność e-usług i ich
wykorzystania w Europie. Pilot B dotyczy projektów pilotażowych o mniejszej skali, nastawionych na
zastosowania innowacyjnych technologii ICT i usług w sektorze publicznym i prywatnym. W ramach
grupy "Sieci Tematyczne" (Thematic Network – TN) finansowane są projekty „miękkie” nastawione na
tworzenie forum wymiany doświadczeń i budowy konsensusu dla interesariuszy w obszarze ICT. W
Programie Pracy na rok 2009, w temacie Bibliotek Cyfrowych przewidziano dodatkowy instrument o
nazwie "Sieci Dobrych Praktyk" (Best Practice Network).
Partnerem w projekcie mogą być jednostki ministerialne mające moc decyzyjną na szczeblu krajowym
i europejskim (np. ministerstwa zdrowia, przemysłu, transportu, infrastruktury, narodowe centra, i
inne); jednostki samorządu terytorialnego, administracji publicznej, które mają kompetencje i moc
decyzyjną w podejmowaniu wiążących decyzji w danym temacie;
reprezentanci przemysłu i nauki; małe i średnie przedsiębiorstwa; eksperci od spraw etycznych (np. w
przypadku projektów w tematach biometrycznych); jednostki odpowiedzialne za budynki publiczne
(reprezentanci jednostek lokalnych, miejskich i regionalnych), za działanie służb ratowniczych, za
certyfikację i standaryzację; biblioteki i inne jednostki tematycznie pasujące do zagadnień danego
konkursu.
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w Programie CIP-ICT PSP można znaleźć na polskiej
stronie programu: http://www.cip.gov.pl lub w Punkcie Kontaktowym dla Programu
Szczegółowego CIP-ICT PSP w Warszawie oraz w Stowarzyszeniu „Miasta w Internecie” w Krakowie.

