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Kurz pre cezhraničné služby je nastavený
Grantová dohoda projektu e-SENS podpísaná
"Občania a podniky by mali mať možnosť vykonávať transakcie v rámci digitálneho jednotného trhu
bez hraníc – to je hodnota internetu." Neelie Kroes

e-SENS, nový pilotný projekt, ktorý stelesňuje myšlienku rozvoja európskeho digitálneho trhu
prostredníctvom inovatívnych IKT riešení vo verejnej správe, bol oficiálne zahájený podpisom
grantovej dohody v auguste 2013. Projektové aktivity prebiehajú už od 1. apríla 2013.
V rámci projektu spolupracuje takmer 100 partnerov reprezentujúcich 20 európskych krajín
vrátane Nórska a Turecka. Okrem toho sa na projekte podieľajú aj inštitúcie ako ETSI (Európsky
inštitút pre telekomunikačné normy) a OpenPEPPOL. Toto široké zapojenie svedčí o hlbokom záujme
a silnej potrebe rozvíjať elektronické služby po celej Európe.
Jednotný trh sa má stať realitou pre občanov a podniky, a to je možné len s prispením
informačno- komunikačných technológií. Poskytovaním služieb na digitálnej úrovni, e-SENS podnikne
významný krok k vývoju týchto služieb. Aj v tomto prípade existuje veľa prekážok, ktorým treba čeliť
a ktoré treba prekonávať – vrátane právnych, sémantických, organizačných a technických bariér.
Cieľom projektu e-SENS je rozvíjať efektívne, vysokokvalitné verejné služby založené na
európskej štandardizovanej infraštruktúre. Projekt bude konsolidovať, zlepšovať a maximalizovať
úsilie už prebiehajúcich pilotných projektov - e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK, PEPPOL- uľahčením
prístupu k zdravotnej starostlivosti, súdnym systémom, verejnému obstarávaniu a k založeniu
podnikania v Európe. Všeobecné a opätovne využiteľné riešenia budú poskytovať príležitosti na
rozvoj verejných služieb v mnohých oblastiach eGovernmentu.
Riešenie projektu umožní prijatie nového prístupu v poskytovaní verejných služieb, ktorý
bude viac užívateľsky orientovaný, inovatívny a efektívny, s cieľom zaistiť úsporu peňazí a času ako
pre občanov tak aj pre vlády samotné. e-SENS nie je primárne o vývoji nových riešení. e-SENS je
o úsporách, opätovnom využití a spolupráci, novom modeli správy pomocou medzisektorálnej
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koordinácie na národnej a európskej úrovni. e-SENS pomôže prejsť od sektorálnych izolovaných
riešení ku založeniu spoločných a zdieľaných medzisektorálnych a cezhraničných digitálnych
infraštruktúr. Využitím potenciálu IKT, ktorý môže zabezpečiť interoperabilitu medzi rôznymi
národnými systémami, európske orgány verejnej správy dosiahnu významný úspech v poskytovaní
inovatívnych verejných služieb na medzinárodnej úrovni.

Ďalšie informácie:




e-SENS web: www.esens.eu
ICT PSP: http://ec.europa.eu/ict_psp
CIP: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

Kontakt: esens.info@lists.esens.eu
Ak chcete získať informácie o projekte e-SENS, prihláste ste sa k odberu našich noviniek
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