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Prosinec 2011
Vážené čtenářky,
Vážení čtenáři,
Vítejte ve Zpravodaji č. 2 projektu eCitizen II!
V tomto Zpravodaji se s Vámi podělíme o aktuální
zprávy, novinky a ostatní cenné informace o projektu,
rozvíjejícího a posilujícího e-demokracii a e-participaci v
evropských městech a regionech.
Projekt eCitizen II je spolufinancován z programu
Evropské Unie INTERREG IVC.
Webová stránka
projektu
http://www.baltic.org/p
rojects/ecitizen_ii

Obsah tohoto Zpravodaje:
Ocenění portálu „Váš názor“, který je
výstupem projektu eCitizen II!
Kraj Vysočina získal se systémem Váš názor 3. místo v
národní soutěži „eGovernment The Best 2011 KPMG“.








Projektové
workshopy (2012)
Bologna
Itálie
5. – 8. března 2012
Kerry County
Irsko
28. – 31. května 2012
Miskolc
Maďarsko
září 2012
Závěrečný seminář v
Bruselu
Belgie
říjen 2012

Úspěšné workshopy projektu eCitizen II:
Praha a Jihlava, ČR, březen 2011
Tartu, Estonsko, červen 2011
Amsterdam a Almere, Nizozemí, září 2011
Odense, Dánsko, Listopad 2011



Nový vzhled webové stránky Online Manuálu
www.eparticipation.eu



Zástupci projektu eCitizenII se účastnili
„Interreg IVC Good Practice Fair“ v polském
Krakowě (listopad 2011)

Projekt eCitizen II je realizován od roku 2010 do konce roku
2012 partnery z 10 zemí Evropské Unie:

Bologna, Itálie

EUDEL (Baskicko), Španělsko

Flevoland, Nizozemí

Kerry County, Irsko

Miskolc, Maďarsko

Odense, Dánsko

Patras, Řecko

Tampere, Finsko

Tartu, Estonsko

Kraj Vysočina, Česká Republika
Vedoucím partnerem projektu je finský Baltický Institut.

Ocenění portálu “Váš názor”, který je výstupem projektu!
Kraj Vysočina získal se systémem Váš názor
(www.vas-nazor.cz) 3. místo v národní
soutěži eGovernment The Best 2011 KPMG.
On-line platforma „Váš názor“ je nástrojem
pro
podporu
rozvoje
e-demokracie.
Umožňuje občanům podílet se on-line na
procesu rozhodování místní samosprávy.
Toto řešení vyvinuté na Vysočině poskytuje
obcím sofistikované nástroje pro prezentaci
stěžejních informací o daném tématu,
umožňuje občanům registraci do systému a
zveřejnění svého názoru na dané téma jako
příspěvku v rámci veřejné diskuze. Součástí
systému bude i Toolkit obsahující metodiku
práce se systémem.
On-line platforma „Váš názor“ byla oficiálně
spuštěna 1. 7. 2011 v 7 obcích Kraje
Vysočina – všechny zapojené obce spustily
první témata ke komentování. V další fázi
(od ledna 2012) je plánováno rozšíření
systému pro další zájemce z řad obcí Kraje
Vysočina. „Váš názor“ je založen na
zkušenostech s implementací finského online nástroje Valma www.tampere.fi/valma
a je přímým výsledkem předávání znalostí a
zkušeností mezi dvěma partnery v rámci projektu eCitizen II.
(na obrázku zástupci Kraje Vysočina při přebírání cen The Best 2011 – vpravo Kamil
Talavašek z programátorského týmu „Váš názor“)

Projektový seminář a studijní návštěva v Praze a Jihlavě (ČR)
22. – 24. března 2011
Třídenní seminář organizovaný Krajem Vysočina jakožto projektovým partnerem z ČR byl
zaměřen především na diskuzi o Organizačních požadavcích a provozních
kulturních změnách souvisejících s problematikou eParticipace. Projektoví partneři
pořádali vlastní lokální semináře na toto téma a výsledky prezentovali všem účastníkům
akce. Dále byli pozváni přednášejících z České Republiky z hostujícího regionu, aby
představili místní přístup a zkušenosti na poli eParticipace, eGovernmentu a digitalizace
obcí, zejména v souvislosti se zaměřením projektu.

Projektový seminář a studijní návštěva v Tartu (Estonsko)
7. – 9. června 2011
Třídenní seminář pořádaný projektovým partnerem z Tartu, byl zaměřen na diskuzi k
dalšímu projektovému tématu a sice Budoucí perspektivy v eParticipaci – Open
Data iniciativy, digitální identita, soukromí a zabezpečení. Celkem se sešlo 34
účastníků a 4 členové projektu “Active” (www.aktiivi.info) z Finska.
Partneři projektu opět v
rámci
místních
seminářů
připravili
podklady
pro
společné jednání v rámci
mezinárodního semináře v
Tartu. Kromě toho byli
pozváni další přednášející z
Estonska, aby představili
osvědčené postupy a přístup
v oblasti eParticipace, služeb
eGovernmentu, bezpečnosti
a ochrany osobních údajů.
Dále
byla
prezentována
témata jako vizualizace dat,
cloud computing v přístupu
obcí
a
vlády,
digitální
soukromí ve věku sociálních
sítí, zasedání obecní rady
on-line aj.
V rámci tohoto semináře se také uskutečnilo zasedání řídícího výboru projektu.
(na obrázku nahoře Andrus Aaslaid z Estonian Ministry of Economic Affairs and
Communications a prezentace na téma Cloud computing, na obrázku níže účastníci
semináře, Tartu, červen 2011)

Projektový seminář a studijní návštěva v Amsterdamu and Almere,
Nizozemí
20. – 22. září 2011
Třetí
třídenní
seminář
organizovaný
Provincií
Flevoland byl zaměřen na
diskuzi o pátém tématu
projektu v souvislosti s
eParticipací
a
to
Technologie a výzvy v
zakázkách: jako udělat
více za méně peněz.
Partneři projektu opět po
svých místních seminářích
připravili a prezentovali
výsledky práce na tomto
společném semináři. Dále
byli pozváni přednášející z
Nizozemí, kteří seznámili účastníky s příklady osvědčených postupů v oblasti
eParticipace, eGovernmentu, inovativních podůrných mechanismů, řešení a přístupů v
řízení, zejména v souvilosti s hlavním projektovým tématem. Role obcí a regionů v
oblasti vývoje nástrojů eGovernmentu a eParticipace byla též diskuzování v průběhu
semináře. První den společného semináře a studijní návštěvy se konal v Amsterdamu,
následující dva dny v Almere (Provincie Flevoland).
(na obrázku Martijn Kriens z health-lab.nl, Amsterdam, prezentoval téma Care, Society
and Technology v Amsterdamu, září 2011)

Projektový seminář a studijní návštěva v Odense, Dánsko
20. – 22. září 2011
Poslední třídenní seminář projektu eCitizen II v roce 2011 se konal v Dánsku a byl
zaměřen na téma Veřejná komunikace: veřejnoprávní media, experimentální
design a sociální technologie.
Partneři projektu již tradičně připravili
výstupy
svých
lokálních
seminářů
a
prezentovali výsledky v Odense ve společné
diskuzi. Dále byli pozváni přednášející z
Dánská aby přiblížili účastníkům mezinárodní
a místní přístup a příklady osvědčených
postupů na poli eParticipace, eGovernmentu,
veřejné komunikace, inovativních řešení a
přístupů v řízení. Účastníci semináře také
navštívili prostory místních sdělovacích medií
Funen Media a diskutovali o vztazích a
možnostech spolupráce mezi místní správou,
širokou veřejností a místními mediálními institucemi.
V rámci tohoto semináře se také uskutečnilo zasedání řídícího výboru projektu.
(na obrázku Henrik Poulsen ze zastoupení města Odense prezentuje Strategie města
v oblasti participace, Odense, listopad 2011)

Změna vzhledu Best Practices Online Manuálu
www.eparticipation.eu
Webové stránky Online Manuálu jsou
nyní ve druhé pilotní fázi.
Na základě podnětů a zpětné vazby od
účastníků projektu byl tento on-line
nástroj
přepracován,
byl
zvolen
vhodnější vzhled umožňující lepší
přehled vybraných good practices.
Technické řešení
poskytla
finská
společnost UnoAm OY.

Projekt eCitizenII prezentován na „INTERREG IVC Good Practice
Fair“ v polském Krakowě,
24. listopadu 2011

Projekt eCitizen II byl prezentován
jako vybraná dobrá praxe pro
řešení elektronické veřejné správy
na veletrhu programu INTERREG
IVC v polském Krakowě.
Díky 122 projektům mezinárodní
spolupráce,
které
byly
spolufinancovány
z programu
INTERREG IVC, bylo identifikováno
více
než
1 000
osvědčených
postupů. Aby bylo možné sdílet
alespoň část těchto výstupů, byla
uspořádána tato jednodenní akce
v Krakowě. Databáze vybraných
tzv. dobrých praxí je dostupná
také v online verzi na www.interreg4c.eu. Přes 250 hostů z členských států EU se
účastnilo prezentací a vlastního veletrhu. Projekt eCitizen II prezentovali zástupci lead
partnera (zástupkyně ředitele Minna Hanhijärvi a projektový manažer Hannes Astok),
dále zástupce partnerského města Tartu (Indrek Mustimets) a zástupce Kraje Vysočina
(Kamil Talavašek).
(na obrázku představuje Hannes Astok projekt eCitizen II generálnímu řediteli DG Region
Evropské komise, Krakow, listopad 2011)

Kontakt:
Lead partner: Baltic Institute of Finland
www.baltic.org
Projektový manažer: Hannes Astok
hannes.astok@baltic.org
Mobile +372 5091366
Skype: hannesastok
Zpravodaj je vydáván v rámci projektu eCitizenII: www.baltic.org/projects/ecitizen_ii
Fotografie: Lilian Lukka, Město Tartu; Interreg IVC a soukromé zdroje

