Lokální digitální agenda v zemích V4 (LDA-V4)
Stav a příležitosti rozvoje eGovernmentu a ICT v územních samosprávách zemí V4
Visegrad Strategic Program (May 2011), Application ID 31110019, Kraj Vysočina (ČR)

Zdůvodnění:
Rozvoj informační společnosti je prioritou pro všechny země V4, které vycházejí z koncepcí
EU v oblasti inovací, konkurenceschopnosti a modernizace veřejné správy (eGovernment).
Země regionu V4 spojují i v této oblasti společné paralely v procesech demokratizace
společnosti, decentralizace veřejné správy uplatňování ICT pro výkon agend státu i pro ryze
samosprávné činnosti. Mezi takovéto činnosti patří elektronická komunikace občanů s úřady,
práce s daty o území, péče o udržitelný rozvoj obce/regionu a další tematické oblasti
samosprávy. Důležitou úlohou územních samospráv je i podpora eParticipace občanů,
zapojování občanů do dění v obci/regionu, posilování partnerských vztahů s obcemi a regiony
jiných zemí či k propagaci v mezinárodním kontextu.
Inovativní uplatňování ICT vede nejen k efektivnímu výkonu veřejné správy, ale také
k rozvoji a zvyšování konkurenceschopnosti. Kvalitní analýza východisek, určení priorit,
dobrá strategie a projekty k jejímu naplňování jsou klíčovými předpoklady pro správnou cestu
vpřed. Neméně důležitá je pak systematická spolupráce s obdobnými subjekty doma i
v sousedních zemích, uplatňování nástrojů pro poměřování (benchmarking), vytipování
příkladů dobré praxe (best practices), výměna zkušeností a vzájemná inspirace. Právě
takovéto postupy uplatňované v samosprávách zemí V4 i v oblasti eGovernmentu a ICT ve
veřejné správě obecně vedou k posilování vnitřní soudržnosti, efektivnímu společnému
postupu v rámci EU i propagaci visegradské spolupráce v širším světovém měřítku.

Cíl projektu:
Cílem strategického projektu je proto zmapování stavu zavádění eGovernmentu a ICT ve
vybraných územních samosprávách v jednotlivých visegrádských zemích v kontextu
evropských i národních strategií a programů, provedení vzájemné komparace, vytipování
příkladů dobré praxe, zajištění výměny zkušeností, identifikace příležitostí k dalšímu rozvoji a
formulace doporučení dalších kroků.

Rámcové vymezení projektu:
Doba trvání: 12 měsíců (termín ukončení prosinec 2012)
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Aktivity:
a) Rámcové analyticko/metodické přípravné činnosti (EU a národní strategie, programy,
hodnocení stavu, organizace, asociace samospráv apod.).
b) Benchmarking (srovnávací průzkum dle dostupných údajů)
c) Best practices (příklady dobré praxe vybraných města a regionů jednotlivých zemí V4)
d) Formulace příležitostí a doporučení
e) Zajištění výměny zkušeností a propagace

Účastníci:
Nositel: Kraj Vysočina (ČR)
partneři
ČR: město Hradec Králové, ICTU, Svaz měst a obcí ČR, sdružení Český zavináč
SK: město Moldava, Únia miest Slovenska, eSlovensko
PL: Alfa Omega Foundation, města Gdaňsk a Radków
HU: město Karcag

Kontakt:
Koordinátor projektu
Martina Rojková, rojkova.m@kr-vysocina.cz, +420 564 602 341
Asistent projektu
Marek Zubr, zubr@triada.cz
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