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O PROJEKTU
Projekt CEMSDI (Civil Servant Empowerment for Multi Media
Service Delivery ICT-enabled) se zaměřuje se na budování kapacit
mezi státními úředníky a dalšími odborníky tvořícími součást
dodavatelského řetězce služeb v regionech, kde je nutné vytvářet
aktivní politiku eInkluze a eGovernmentu. Kraj Vysočina se stal
v rámci tohoto projektu součástí 12-ti členného konsorcia partnerů,
které tvoří výzkumné a vzdělávací instituce, orgány místní správy
a samosprávy, neziskové organizace i soukromé subjekty. Projekt
byl zahájen v červnu 2010 a bude ukončen v květnu 2012.
Projekt CEMSDI se soustředí především na lokální úrovně
státní správy a samosprávy spravující města a obce o 8 000
a méně občanech a ve kterých je patrná hlubší digitální
propast. Pro tyto administrativní jednotky je posílení
úředníků a jejich úřadů vítáno ve snaze implementovat
politiku digitální inkluze, která se zaměřuje na sociálně
znevýhodněné osoby, modernizovat organizaci veřejné
správy, účinně dodávat služby eGovernmentu a další možné
lokální služby.
Hlavním nástrojem k dosažení výše zmíněných cílů projekt využije DLA
(Digital Local Agenda), strategický plán pro rozvoj informační společnosti
v evropských městech a regionech, který zohledňuje socio-ekonomické a
kulturní pozadí. Tento nástroj je založen na zapojování občanů a sociálních
partnerů a také na podpoře regionálního rozvoje.
Jedním z hlavních cílů projektu je organizace školení pro zaměstnance veřejné správy zaměřené
na představení DLA a inkluzivního eGovernmentu a posilování užívání jejich nově nabytých znalostí
v každodenních úkonech. Pro ověření tréninkových a posilovacích nástrojů vytvořených experty
v oblasti eGovernmentu napojených na síť CEMSDI bude na evropské úrovni uskutečněno pět
pilotních akcí (Itálie, Norsko, Portugalsko, Španělsko a Velká Británie). Výsledkem by mělo být
vytvoření celoevropské metodologie, která může být později využita i v dalších regionech Evropy.
Prostřednictvím zástupce kraje Vysočina, který mimo jiné zajišťuje
propagaci a diseminaci výsledků projektu mezi Evropskými
regiony, konsorcium projektu CEMSDI vyhlásilo svou podporu
iniciativě vlámské vlády „Prohlášení Citadel“ (Citadel Statetement)
během konference LIFT OFF TOWARDS OPEN GOVERNMENT
(zahájení k otevřené vládě) organizované Evropskou komisí

a belgickým předsednictvím v EU v Bruselu ve dnech 15. - 16. 12. 2010. Záměrem Prohlášení je
pomoc při identifikaci klíčových kroků, které mohou evropští a národní politici a jiní zásadní hráči
udělat do roku 2013, aby efektivněji podpořili místní eGovernment.

PILOTNÍ PROJEKTY
Projektoví partneři, kteří jsou zodpovědní za pilotní
projekty, pracují na definování cílové skupiny, jejich
vzdělávacích potřebách a zkoumání lokální DLA
metodologie. Dále si mezi sebou vyměňují obsah
jednotlivých školení a kroky k vytváření metodologie. Jejich
snahy byly završeny na nedávném projektovém setkání
v Bilbao, kde diskutovali své poznatky a zkušenosti
pro nastavení jednotného přístupu k vytvoření pilotního
projektu.
Pilotní projekt italského partnera je založen na italském
národním plánu k eGovernmentu a vytvoření CST – místní
aliance pro inovace, která by poskytovala služby a školení
pro orgány místní správy a samosprávy. V Norsku je pilotní
projekt založen na strategii eMunicipality 2012. Probíhá zde
5 pilotních projektů v rámci 58 místních regionů.
V Portugalsku bude pilotní projekt zahájen v nejbližších měsících. 15 měst se zapojilo do pilotního
projektu ve Španělsku. Nyní zde vznikají školící plány a byly stanoveny tři úrovně školení. Pilotní
projekt ve Velké Británii by měl být zahájen v květnu 2011. Školení by měla pomoci místním
orgánům v nalezení inovačních řešení ke snižování nákladů a návratnosti sociálních investic.
Projekt CEMSDI aktivně spolupracuje nejen s projektem DLA, ale
i s projektem AddMe!. Koordinátoři projektů AddMe! a CEMSDI podepsali
Memorandum porozumění, které by mělo vést k vzájemně prospěšné
spolupráci mezi těmito projekty majícími podobnou cílovou skupinu.

KONTAKT
Pro více informací o projektu, navštivte stránku www.CEMSDI.eu nebo kontaktujte vedoucího
propagace v projektu CEMSDI Irinu Zálišovou (zalisova@epma.cz).

PROJEKTOVÍ PARTNEŘI

Projekt CEMSDI byl financován Programem na podporu politiky informačních a komunikačních
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