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NOVINKY
PARTNEŘI DOKONČILI
REPORT „STATE OF THE ART“

V TĚCHTO NOVINKÁCH…
Partneři dokončili dokument
„State of the Art“
Interaktivní program v Římě
Světlo, kamera, akce partneři v Turíně
Lokální diseminační akce
Dobrá praxe
Z regionů
Vysočina upozorňuje:
Inovace v IT Service
Managementu může ušetřit
MSP až 30 % z nákladů
Mobilní aplikace podpoří
malé a střední podniky v
Římě
Studijní stáže

Partneři projektu DE-LAN v Toledu (Zleva doprava) – Alyn Bowen (Wales),
Marta Quintanilla (Španělsko), Chiara Gallino (Itálie), Sara Peciarolo (Itálie), Radek
Bejdák (ČR), Miguel Angel Ayllon (Španělsko), Wayne James (Wales), Emma
Buttrick (Wales), Ralph Lloyd-Davis (Belgie), David Cromar (Belgie).

Partneři dokončili dokument „State of the Art“ na 3.
Interregionálním workshopu v Toledu.
Navzdory nepřízni počasí v podobě vydatné sněhové nadílky a
uzavřených letišť se všichni partneři projektu DE-LAN úspěšně
sešli na 3. interregionálním workshopu v Toledu (30. 11. - 1. 12.
2011).
Miguel Angel Ayllon a Fundacion Insula Barataria (FIB), z regionu
Castilla-La Mancha, hostili po dva dny setkání partnerů, na kterém
došlo ke společné dohodě nad konečnou podobou dokumentu
„State of the Art“.
Všichni partneři vytvořili svůj regionální seznam digitálních
ekosystémů (DE) s detailním popisem a doplnili jej dalšími
doprovodnými informacemi o svých regionech. Tak vznikl report
„State of the Art“ popisující aktuální stav konsorcia a jeho obecné
znalosti v oblasti DE.
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INTERAKTIVNÍ PROGRAM V ŘÍMĚ

PŘIPOJTE SE

DE-LAN : Interaktivní sekce (Zleva doprava) – Chiara Gallino (Itálie), Michela
Pollone (Itálie), Davorin Rogina (Slovinsko), Antonella Passani (Itálie), Miguel
Angel Ayllon (Španělsko), Rimantas Gatautis (Litva), Emma Buttrick (Wales), &
Marta Quintanilla (Španělsko).

http://www.facebook.com/pag
es/DE-LAN/126292864067593

DE-LAN: Interaktivní program na 4. interregionálním
workshopu v Římě, 8-9. březen 2011
ANCI Lazio hostilo v Římě 4. interregionální workshop.

http://www.linkedin.com/grou
ps?gid=3098353&trk=myg_ug
rp_ovr

Partneři se účastnili interaktivních sekcí, které jim pomohly ve výběru
dobré praxe ostatních regionů. Během těchto sekcí došlo k výměně
informací, které představily a přiblížily ostatním dobrou praxi
v partnerských regionech. Získané informace posloužily partnerům
k výběru jednotlivých případů a zkušeností, které by rádi zužitkovali
anebo přenesli do vlastních regionů. Během druhého dne byl
rozplánován proces vzájemných studijních stáží mezi partnery.

SVĚTLO, KAMERA, AKCE
PARTNEŘI V TURÍNĚ
http://www.youtube.com/user/
DigitalEcosystems

Partneři účastnící se 5. interregionálního workshopu v Turíně
(Piemont) se podíleli na natáčení propagačního videa. Výsledný
videoklip je dostupný na webových stránkách DE-LAN a na YouTube.
Workshop v Turíně pokračoval v duchu interaktivních sekcí, na
kterých partneři prezentovali své zkušenosti s nasazením DE ve
svých regionech. Na workshopu doplnili partneři nejnovější informace
týkající se studijních stáží a plánů na realizaci pilotních projektů.
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Jedním z nejdůležitějších výstupů projektu DE-LAN jsou pilotní
akce. Díky nim mohou partneři ve svých regionech testovat nové
přístupy převedením dobré praxe z jiných regionů. Pilotní akce
poskytují prostor pro detailní analýzu již úspěšně užitých postupů
a jejich následnou úpravu do regionálního resp. národního
kontextu. Pilotní akce pomohou usnadnit transfer zkušeností jak
do jiných odvětví ekonomiky a společnosti, tak do dalších
evropských regionů. Pilotní akce by měly pomoci odstranit
všechny bariéry bránící širšímu nasazení digitální ekosystémů,
vyvinout vhodné postupy a v případě úspěchu i dát vznik nově
úspěšných příkladů. Pilotní akce také pomohou odhalit nové
postupy a informační technologie, které jsou využívány v jiných
regionech.

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ
27. ČERVEN 2011
TRC Koroška DE-LAN
diseminační seminář

12 – 13. ČERVENEC 2011
Interregionální Workshop v Praze

10 – 13 ŘÍJEN 2011
CoR OPEN DAYS, Brusel

19 – 20 ŘÍJEN 2011
Interregionální Workshop
Extremadura

Velšská regionální vláda bude vyvíjet a testovat bezpečnou online
platformu pro Evropské regionální partnerství e-Crime (European
Regional e-Crime Partnership). Elektronický zločin je
v současnosti celosvětově nejrychleji se rozvíjející forma
kriminality. Nejnovější statistiky z Walesu ukazují, že následky
elektronické kriminality stojí tamní firmy až 1 milion liber ročně.
Sdílení zkušeností a znalostí z oblasti elektronické kriminality
v digitálním ekosystému by se mohlo stát významnou zbraní v boji
proti elektronickému zločinu. Pilotní akci s tématikou elektronické
kriminality se bude ve spolupráci s Walesem věnovat rovněž Kraj
Vysočina.
V regionu Koroška (Slovinsko) je pilotní akce zaměřena na
podporu výzkumu a vývoje, který stimuluje ekonomiku tvorbou
nových produktů a nabídkou nových služeb. Za posledních 20 let
ztratila Koroška kvůli restrukturalizaci větší část infrastruktury
zajišťující výzkum a vývoj. V pilotní akci se pokusí vytvořit virtuální
prostor propojující zainteresované strany v regionu pomocí
schématu trojité šroubovice. Šroubovici by měly tvořit firmy,
zprostředkující orgány (podnikatelské inkubátory, technologické
parky) a výzkumné instituce. Očekává se, že kromě vzniku
inovativního prostředí a obnovy regionálního výzkumu a vývoje
podpoří pilotní akce i národní a evropské výzkumné aktivity.

LOKÁLNÍ DISEMINAČNÍ AKCE
Pro úspěch projektu DE-LAN je nezbytné zapojení místních
organizací, firem i jednotlivců. Ve zbytku roku 2011 budou partneři
pořádat regionální workshopy, na kterých budou informovat o
dosažených pokrocích. Zvláštní důraz bude kladen na pilotní
projekty, které regiony podstupují. Pilotní projekt v Kraji Vysočina
nese název „Vysočina eCrime“.

První diseminační akce se již uskutečnily. Jako vůbec první ji
uspořádal španělský partner FUNDECYT 26. dubna ve městě
Caceres (Extramadura). Cílem semináře bylo ukázat firmám,
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DE-LAN POSELSTVÍ

Co je třeba?
Firmy jsou si již vědomy, že musí
inovovat, využívat potenciálu nově
se objevujících digitálních technologií
a spolupracovat mezi sebou, pokud
chtějí posílit své pozice na globálním
trhu a nezvládnou to samy. Vlády by
měly podporovat tuto změnu.
Nicméně stále není zcela jasné, jak
by měly svou úlohu sehrát.

Co s tím DE-LAN udělá?
Během tří let DE-LAN vyhodnotí
praktické dopady vzniku těchto
nových typů digitálních sítí
vytvořených mezi podniky. Učiní tak
sdílením zkušeností a příkladů
z devíti evropských regionů a
vyhodnotí jak úspěchy, tak nezdary.
Umožní tím určit výhody, které se
následně pokusí představit vládám a
firmám ve snaze změnit jejich
myšlení.

Výsledek
Evropské firmy získají praktický
návod, který jim pomůže
spolupracovat efektivněji za pomoci
digitálních technologií. Vlády budou
vědět, jak vytvořit vhodné prostředí
pro vznik fungujících digitálních sítí.
Podporou ITK sektoru a zvýšením
konkurenceschopnosti firem
v dnešním dynamickém globálním
trhu mohou pomoci růstu ekonomiky
a zaměstnanosti v regionu.
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jak mohou zlepšit svou konkurenceschopnost využitím nástrojů
digitální spolupráce. Na semináři přednášeli Anto Recio, Marta
Quintanilla (FUNDECYT) a Javier Malagon (Universidad
Complutense Madrid).
Informace o chystaných akcích naleznete na webové stránce
projektu DE-LAN.

DOBRÁ PRAXE
Projekt DE-LAN staví na úspěchu předchozích evropských
iniciativ a projektů digitálních ekosystémů (DE). Cílem projektu je
prohloubit interregionální spolupráci a výměnou dobré praxe
přispět k odkrytí nových oblastí vhodných pro nasazení DE.
Během posledních šesti měsíců partneři sbírali data z vlastních
regionů a vyhodnotili několik příkladů dobré praxe, které sepsali
do jediného dokumentu. Souhrnně jsou uvedeny dva příklady
z tohoto reportu:
Místní úřady v Piemontu (Itálie) postupují společně v boji s
digitální propastí zavedením broadbandového spojení do dvou
izolovaných údolí. Záměru bylo dosaženo nápadem využít
stávající infrastrukturu televizních antén a bílých vysílacích
frekvencí vlastněných různými společnostmi v dané oblasti.
Iniciativa už pomohla k návratu obyvatel do horských oblastí a
podpořila online propagaci místního turismu na větším trhu.
Partnerství veřejných institucí a privátních subjektů umožnilo
vytvořit a testovat pilotní projekt DBE (Digital Business
Ecosystem), který ve výsledku zahrnul na 20 firem a 10 privátních
i veřejných subjektů v severní oblasti regionu Lazio (Itálie), který
je rovněž příkladem oblasti s nízkým využíváním informačních
technologií a ohrožen digitální propastí. Pilotní projekt získal
cenné informace o potřebách místních firem a stimuloval zájem o
zapojení do skutečného projektu DBE.

Z REGIONŮ
Partneři projektu DE-LAN jsou zapojeni do mnoha dalších
projektů podporujících využití nově vznikajících informačních
technologií. Novinky z regionů v oblasti IT jsou publikovány na
webových stránkách DE-LANu. Níže výběr dvou zpráv za
posledních 6 měsíců.

Vysočina upozorňuje: Inovace v IT Service
Managementu může ušetřit MSP až 30 % z nákladů
Kraj Vysočina (ČR), upozorňuje na výsledky studie, která
odhalila, že IT Service Management (ITSM) může ušetřit MSP
(Malým a středním podnikům) až 30 % IT nákladů, které je možné
investovat do inovací procesů a produktů. Studie zaměřující se na
Status quo v ITSM u MSP ve střední Evropě vypracovala
evropská iniciativa INNOTRAIN IT. Studie také prokázala, že
zavedením metod ITSM v kombinaci s inovacemi IT struktury
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(např. outsourcing tiskových služeb) došlo k zvýšení produktivity
IT sekcí v MSP až o 20-40 %. Tato zjištění by mohla mít velký
účinek, jelikož MSP tvoří 99 % podniků v EU a vytváří na 65
milionů pracovních pozic. Studie byla provedena mezi šesti
zeměmi regionu střední Evropy: ČR (Kraj Vysočina), Rakousko,
Německo, Maďarsko, Polsko a Slovensko.

Mobilní aplikace podpoří malé a střední podniky v Římě

DE-LAN PARTNEŘI
Devět regionů účastnících
se projektu:
1. The Welsh Assembly
Government, Wales,
Velká Británie
2. European Regional
Information Society
Association (eris@),
Brusel, Belgie
3. Foundation Insula
Barataria (FIB), Castilla la
Mancha, Španělsko
4. The National Association
of Italian Municipalities
(Anci) Lazio, Itálie
5. CSP-Innovation in ICT,
Piemonte, Itálie
6. Foundation for the
Development of Science
and Technology in
Extremadura
(FUNDECYT), Španělsko
7. The Technological
Research Centre of
Koroška, Slovinsko
8. Kaunas University of
Technology, Litva
9. Kraj Vysočina, Česká
republika

V Římě byla vytvořena nová aplikace pro smartphony, která
umožňuje spojení drobných obchodníků a řemeslníků se
zákazníky. Národní konfederace malých a středních podniků
(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e
Media Impresa) vytvořila zdarma aplikaci, která již čítá na 4 000
firem. Smyslem této novinky je poskytnout doplňkovou službu
občanům a turistům Říma, která jim nabízí výběr mezi 20 000
tradičními obchody. Národní konfederace doufá, že aplikace
pomůže redukovat čas, který musí drobní obchodníci a řemeslníci
věnovat marketingu a umožní jim věnovat více úsilí vlastní
kreativní tvorbě.
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STUDIJNÍ STÁŽE
V roce 2011 proběhnou studijní stáže, které umožní hlubší
poznání dobré praxe ostatních partnerů. Partneři si vybrali
příklady dobré praxe a prioritní oblasti, na které by se rádi
zaměřili. Na základě těchto preferencí vybrali cíle svých stáží.
Cílem stáží je, aby získané informace pomohly v realizaci
pilotních projektů ve vlastním regionu. Studjní stáže probíhají od
května do konce roku 2011.

KONTAKTUJTE NÁS

Václav Jáchim
Kraj Vysočina
jachim.v@kr-vysocina.cz

Irina Zálišová
EPMA
zalisova@epma.cz

Koordinátor – Welsh Assembly
Government
Wayne James,
projektový ředitel DE-LAN
Komunikace a diseminace –
eris@
Charles Watt
CEO

info@de-lan.eu

Více informací o projektu,
projektové brožury, případové
studie, novinky, reporty a
dosavadní výsledky:

www.de-lan.eu
www.de-lan.eu

Další informací o výsledcích studijních stáží budou publikovány
v příštích novinkách.

Vysílající partner
Wales
Castilla La Mancha
Lazio
Piemont
Extremadura
Koroška
KTU
Vysočina

Hostitel
Piemont
Wales & Piemont
Piemont
Lazio
Wales
Wales
Koroška
Wales

