ZPRAVODAJ PROJEKTU ECITIZEN II
22. PROSINEC 2010

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
vítejte na stránkách zpravodaje projektu eCitizen II.
Pravidelné zpravodaje projektu nám umožňují s Vámi
sdílet nejnovější informace o projektu, který rozvíjí a
posiluje e-demokracii a e-participaci v evropských
městech a regionech. Projekt eCitizen II je financován
z programu Evropské Unie Interreg IVC.

Stránka projektu
http://www.baltic.org/pr
ojects/ecitizen_ii

Projekt je realizován v letech 2010 až 2012 partnery z 10
zemí EU:
• Bologna, Itálie
• EUDEL, Baskicko
• Flevoland, Nizozemí
• Kerry County, Irsko
• Miskolc, Maďarsko
• Odense, Dánsko
• Patra, Řecko
• Tampere, Finsko
• Tartu, Estonsko
• Vysočina, Česká republika
Vedoucím partnerem projektu je finský Baltický institut.

Projektové workshopy
v roce 2011
Vysočina
ČR
22-24. Březen
Tartu
Estonsko
7-9. Červen
Flevoland
Nizozemí
20-22. Září
Odense
Dánsko
22-24. Listopad

V tomto zpravodaji:
Úspěšné workshopy projektu eCitizen II:
• Bilbao, Španělsko, Květen, 2010
• Tampere, Finsko, Září 2010
• Patras, Řecko, Listopad 2010
• Stockholm, Švédsko, Prosinec 2010
Představení online příručky projektu
www.eparticipation.eu
Vyjádřena podpora projektového týmu tzv.
„Citadelskému prohlášení“
Změny v projektu:
• Nový partner projektu – Kerry County, Irsko
• Nový partner odpovědný za 3. pracovní balíček
projektu – Tartu, Estonsko

Společný seminář a studijní návštěva projektu eCitizen II ve španělském Bilbau,
18. – 19. května 2010
Dvoudenní seminář byl zaměřen na diskusi projektových partnerů o jednom z klíčových
témat spojeným s rozvojem a akcelerací eGovernmentu – předpoklady řídících
mechanismů. Všichni projektoví partneři pod vedením odpovědného partnera,
Sheffieldské městské rady, připravili první lokální zprávy na toto téma, jejichž výsledky
byly představeny na společném semináři. Výstupy z těchto lokálních zpráv budou
zahrnuty v hlavním výstupu projektu, tzv. pan-evropské příručce nejlepších příkladů
eParticipace, která bude sloužit jako zdroj doporučení pro místní a regionální
samosprávy.
Společný seminář a studijní návštěva v Bilbau byla zajištěna projektovým partnerem
EUDEL (www.eudel.net) v jeho vlastních prostorách v centru města. Akce se zúčastnilo
více než 30 zástupců partnerských organizací projektu, z nichž někteří se zároveň
zúčastnili konference EISCO 2010, která se konala ihned po skončení projektové akce ve
dnech 20. – 22. května 2010. Konference EISCO (www.eisco2010.eu) je výroční událost
určená pro zástupce a experty místních a regionálních samospráv, kteří zde mají
příležitost diskutovat své zkušenosti s rozvojem eGovernmentu a informační společnosti.
Společný seminář a studijní návštěva projektu eCitizen II ve finském Tampere,
14. – 16. září 2010
Město Tampere, jako zodpovědný partner za 4. pracovní balíček projektu, uspořádal
v září 2010 společný seminář a studijní návštěvu, přičemž hlavním cílem bylo seznámení
se s pozadím úspěšného projektu Valma – fóra elektronické participace, který umožňuje
občanům účast na rozhodovacích procesech zastupitelstva města. Události se zúčastnili
zástupci tří projektových partnerů (Flevoland, Vysočina a Kerry), kteří se dozvěděli
mnoho hodnotných informací, které dobře poslouží při implementaci podobného fóra
v jejich vlastním prostředí.
Společný seminář a studijní návštěva
projektu eCitizen II v řeckém Patrasu,
22. – 25. listopadu 2010
Tato
akce
projektu
eCitizen
II
byla
organizována společností ADEP S.A. v řeckém
městě Patras. Seminář trval celkem 2 a půl
dne a byl věnován diskusi na téma „Zapojení
klíčových organizací.“ Partneři z 10 měst a
regionů připravili tzv. lokální zprávy, jejichž

výsledky byly následně společně se zkušenostmi jednotlivých partnerů diskutovány
v rámci společných workshopů. Výstupy lokálních zpráv budou zahrnuty v hlavním
výstupu projektu, Pan-evropském manuálu nejlepších praxí v oblasti eParticipace,
s doporučeními pro místní a regionální administrativy. V rámci setkání byla představena
grafická podoba manuálu a účastníci byli zároveň proškoleni v práci s obsahem manuálu,
který bude oficiálně spuštěn ke konci prosince 2010.
Zástupci měst Patras, Heraklion a Trikala společně s místními asociacemi zaměřených na
rozvoj demokracie mj. představili místní iniciativy pro lepší zapojení občanů do místních
rozhodovacích procesů, jako např. „Digitální města centrálního Řecka“ či „Informace a
elektronické služby města Patras.“
Společný seminář a studijní návštěva projektu eCitizen II ve švédském
Stockholmu, 13. – 14. prosince 2010

Nový partner projektu odpovědný za
komponentu 3, Město Tartu,
uspořádal ve dnech 13. -1 4. prosince
2010 společný seminář a studijní
návštěvu ve švédském Stockholmu.
Tato akce byla uspořádána především
proto, aby partneři projektu byli
informováni o nejnovějších trendech a
nejlepších příkladech využití
elektronických služeb při modernizaci
veřejné správy a její komunikace
s občany. Seminář byl uspořádán ve
spolupráci s městem Stockholm, které
představilo svůj vlastní „Program
městských elektronických služeb“. Seminář se konal v prostorách stockholmské radnice.

Představení online příručky projektu www.eparticipation.eu
Tato webová stránka je v současné době ve fázi pilotního testování.
Doména www.eparticipation.eu byla vybrána na základě online hlasování projektových
partnerů.
Technické řešení bylo poskytnuto finskou společností UnoAm OY, která jej představila
zástupcům projektu na semináři v řeckém Patrasu. Následuje náhled online příručky:
Obrázek: Náhled online příručky nejlepších praxí projektu eCitizen II

Projektový tým vyjádřil podporu „Citadelskému prohlášení“:
V listopadu 2009 podepsali ministři EU tzv. ministerskou deklaraci z Malmö navrhující vizi
úrovně evropského eGovernmentu v roce 2015. Dne 14. prosince 2010 bylo v belgickém
Gentu představeno tzv. Citadelské prohlášení pan-evropské „Akční výzvy“, jejíž hlavním
cílem je skutečně v roce 2015 dosáhnout stavu avizovaného ministerskou deklaraci. Na
setkání v Gentu byli přítomni partneři projektu eCitizen II z Vysočiny a Flevolandu.
Změny v projektu
Od 1. července 2010 vystřídal původního irského partnera projektu (Jihozápadní Kraj)
jiný irský partner – Kerry County. Zároveň bylo novým vedoucím komponenty 3
ustanoveno město Tartu, které nahradilo město Sheffield, které rovněž opustilo
projektové konsorcium.

