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NOVINKY
DE-LAN pokročil….

V TĚCHTO NOVINKÁCH
DE-LAN pokročil…
Krátce z regionů

Stánek DE-LAN na Otevřeném dni Výboru regionů 2010

Fundecyt organizuje
konferenci Osepa

Projekt DE-LAN odstartoval před šesti měsíci, přehledné informace o
aktivitách přináší tento, v pořadí již druhý regionální newsletter.

Zástupce KTU mluvil na
litevském dni informační
společnosti

Proběhly dva interregionální workshopy v Bruselu a Cardiffu. Workshopy
poskytly fórum devíti partnerským regionům ve snaze naplnit jeden z
hlavních cílů projektu - výměnu zkušeností při nasazení a rozvoji
digitálních ekosystémů.

Digitální podnikání vstupuje
do éteru
CSP testuje využití volných
televizních frekvencí pro
širokopásmový internet
Projekt DE-LAN získal
podporu slovinské vlády
Piemont očekává
hospodářský boom

Mezi zástupci regionů došlo k důležitým rozpravám nad tím, jak
identifikovat kvalitní příklady dobré praxe, které by mohly být potenciálně
využity v evropském podnikatelském prostředí. Partneři si vzájemně
předali zkušenosti z vlastních projektů digitálních ekosystémů a také se
pokusili vyhodnotit vliv regionálních a národních strategií na jejich
realizaci. Došlo také k prozkoumání již existujícího reportu mapujícího
nasazení digitálních ekosystémů v Evropě.
Práce DE-LANu se neomezila pouze na workshopy. Všichni partneři se
podíleli na rozšiřování informací o projektu v rámci svých regionů i napříč
Evropou.
Mezi jinými byl DE-LAN představen na otevřeném dni Výboru regionů
2010. O projektu se zmínil i Bob Bright (CoR Member, Newport City
Council, Wales, UK) ve svém příspěvku na téma ITK pro energetickou
účinnost.
Partneři se opět setkají na dalším workshopu na přelomu listopadu a
prosince ve španělském Toledu. V příštích novinkách budeme informovat
o pokroku dosaženém na tomto workshopu, který bude zaměřen na
identifikaci nejlepší praxe a na zvažované pilotní projekty.
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KRÁTCE Z REGIONŮ

PŘIPOJTE SE
Fundecyt bude organizovat konferenci „Osepa“ - Open Source Software for
European Public Administration (projekt Interreg IVC), která se bude konat v
Badajoz (Extramadura, Španělsko), 1.-2. prosince 2010. (http://www.osepa.eu/)

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

FUNDECYT ORGANIZUJE KONFERENCI
OSEPA
Využití OSS má v evropské veřejné správě vzestupnou tendenci. Skutečnost,
že software je dostupný bezplatně a umožňuje uživateli úpravu zdrojového
kódu, s sebou nese významné strategické výhody: technologickou
nezávislost, optimalizaci veřejných zdrojů, flexibilitu a udržitelnost.

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

Projektu OSEPA se účastní i kraj Vysočina. Více informací o projektu viz
následující odkaz. http://www.kr-vysocina.cz/osepa/ds-301510/p1=38698

ZÁSTUPCE KTU MLUVIL NA LITEVSKÉM DNI
INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI
http://twitter.com/DE_LAN

http://www.youtube.com/user/
DigitalEcosystems
Navštivte náš You Tube kanál
a prohlédněte si videa ze
zahájení projektu DE-LAN, kde
rovněž naleznete příspěvky
pozvaných hostů.

Minulý měsíc hostil Vilnius pravidelně největší litevskou ITK konferenci
INFOBALT. Letos nesla konference podnázev „Den informační společnosti“ a
byla věnována rozvojové strategii pro informační společnost, která je
momentálně připravována litevským ministerstvem dopravy a komunikací.
Zástupci IT firem připomněli nejnovější úspěchy v ITK, zatímco zástupci
veřejného sektoru představili svou vizi ITK a jejich dopad na aktivity veřejných
institucí. Během konference došlo k předložení a rozpracování pracovní
verze návrhu strategie pro informační společnost.
Prof. Rimantas Gatautis z Kaunas University of Technology (KTU), která je
partnerem projektu DE-LAN, se účastnil diskusí v panelových sekcích, kde
upozornil na některé aspekty v připravované strategii z pozice e-businessu.
Obecným doporučením bylo reflektovat při tvorbě strategie nejen indikátory a
akce spojené s dodavatelskou stránkou, ale neopomenout indikátory z pozice
poptávky jako je elektronická spolupráce.
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KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ
1. PROSINEC 2010
Mezinárodní konference na téma
Open Source

15. PROSINEC 2010
Konference „Lift-off towards
Open Government“

Velšská vláda usiluje o vytvoření digitálně propojeného podnikání (DNB –
Digitaly Networked Businesses) pro seskupení komunitních rádií ve Walesu.
(Ph. c/o www.orbisimages.com)

DIGITÁLNÍ PODNIKÁNÍ VSTUPUJE DO
ÉTERU

16. PROSINEC 2010
Future Internet Assembly

Představitelé rádiových komunitních stanic ve Walesu objevují možnosti,
které by přinesly zapojení stanic do digitálně propojeného podnikání.

23.-28. ÚNOR 2011

Klíčoví aktéři jako Univerzita Glamorgan, představitelé komunitních rádií
ve Walesu, Community Media Association a Skill Set se zúčastnili v říjnu
workshopu o digitálně propojeném podnikání organizovaného úřadem
velšské vlády ve spolupráci se společenstvím komunitních rádií Walesu
na ECM2 v Port Talbot.

th

5 International Conference on
Digital Society

9.-10. BŘEZEN 2011
Konference „BioWales 2011“

Účastníci objevili skryté
digitálních ekosystémů.
jinými byla diskutována
stanicím sdílet obsah a
vědomosti a schopnosti.

možnosti, které mohou být využity v podobě
Došlo k výměně mnoha postřehů, kde mezi
možnost, jak by mohla digitální sít pomoci
zdroje jako vysílané pořady, hudbu, reklamu,

Momentálně je připravován hodnotící plán, ze kterého brzy vzejdou kroky
k analýze potenciálních benefitů pro sektor plynoucí ze spolupráce online.
Velšská vláda nezůstala jen u mediálního sektoru a zorganizovala další
workshop na téma digitálně propojeného podnikání ve spolupráci s
projektem SEREN, který se věnuje problematice sociálního bydlení.

Velšská vláda rovněž pokračuje ve spolupráci v oblasti námořního
vědeckého výzkumu. Aktuálně probíhají hodnotící diskuse s odborníky
asociace Bridge Marine Science, kteří zvažují nasazení technologie
digitálně propojeného podnikání v námořním sektoru. Obdobně pokračuje
i spolupráce v sektoru biovýzkumu, kde je zvažována možnost
uskutečnění workshopu v rámci konference BioWales v březnu 2011.
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CSP TESTUJE VYUŽITÍ VOLNÝCH
TELEVIZNÍCH FREKVENCÍ PRO
ŠIROKOPÁSMOVÝ INTERNET

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.

Region Piemonte přivádí svůj regionální program pro širokopásmový
internet (Wi-Pie) do oblasti Val di Viu (údolí v italské části Alp). Region
testuje využití frekvencí, které nejsou užívané televizními službami ve snaze
zavést širokopásmovou bezdrátovou síť. (Ph. c/o www.orbisimages.com).

Přechod na digitální pozemní vysílání v Itálii přinesl možnost zavést
bezdrátový broadband do venkovských regionů.
CSP (partner DE-LAN) společně s turínskou polytechnikou testuje
možnost využít neobsazené vysílací frekvence známé jako „white space“
pro zavedení vysokorychlostního připojení k internetu. Podporu této
iniciativě poskytla i regionální vláda Piemontu, jejíž program „Wi-Pie“
usiluje o snížení digitální propasti.
Více v tiskové zprávě: http://www.de-lan.eu/Lists/News/Attachments/13/WhiteSpaces-EN-PRESS-RELEASE-oct10.pdf

PROJEKT DE-LAN ZÍSKAL PODPORU
SLOVINSKÉ VLÁDY
Projekt DE-LAN získal ocenění slovinské vlády po nedávné návštěvě
představitelů slovinské centrální vlády v regionu Koroška (slovinské
Korutany).
V listopadu hostilo Technological Research Center (TRC) regionu
Koroška tajemnici ministerstva pro rozvoj a evropské záležitosti Andreju
Jerin.
TRC Koroška představilo projekt DE-LAN a nastínilo výhody, které může
projekt přinést. Slovinští vládní představitelé byli projektem nadšeni a
postoupili informace o projektu odborům svého úřadu, které se starají o
problematiku informační společnosti. Pozitivní odezvu přinesla snaha
DE-LANu využít ve svém záměru sociální sítě, což vyvolalo následnou
diskusi o jejich potenciálu při nasazení v podnikatelském prostředí.
TRC Koroška představil svou vizi o schopnosti podnikatelských
inkubátorů jako podnikatelských ekosystémů a jejich schopnost vyvinout
se v Living Lab. Očekává se, že DE-LAN může pomoci venkovským
regionům využívat IT jako nástroje pro zlepšení konkurenceschopnosti.

WWW.DE-LAN.EU

LISTOPAD 2010 | VYDÁNÍ 2

PIEMONTE OČEKÁVÁ HOSPODÁŘSKÝ
BOOM
Region Piemonte doufá v hospodářský růst 500 milionů eur díky
rozvojovému plánu, který se zaměřuje na spolupráci malých a středních
firem (MSP).

KONTAKTUJTE NÁS

V listopadu byl zahájen „Plán konkurenceschopnost 2011 – 2015: nový
rozvojový model pro mladý, jednoduchý a atraktivní Piemont“, který
propaguje chytré a čisté technologie. Regionální plán podporuje MSP
skrze uznávané metody (jako jsou inovační střediska technologické
platformy, firemní sítě, veřejně-soukromá partnerství) spolu s novými
přístupy jako „open labs“ a transfery technologií.

DE-LAN PARTNEŘI
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

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

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

www.de-lan.eu

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

