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NOVINKY 
 

DE-LAN MID TERM CONFERENCE  
26. leden, 2012 – Brusel 

“How to grow Regional Economies – through digital 
collaboration ”. 

Registrujte se zde! http://www.amiando.com/de-lan  
(Pracovním jazykem konference je angličtina) 
 

Hlavní témata konference: 

� Představit regionálním politikům výhody digitálních technologií, 
softwarových aplikací a příklady dobré praxe 

� Pomoc regionům v přípravách na převod dobré praxe do hlavního 
proudu financovaných programů 

� Informovat MSP (Malé a střední podniky) o výhodách investic do 
informačních technologií 

 
Mimo hlavní témata je cílem konference diskuse, jak mohou DE (Digitální 
ekosystémy) pomoci MSP. To zahrnuje:  

� Jak mohou DE pomoci MSP propagovat své produkty a služby. 
Jak může spolupráce mezi MSP přispět k rozvoji nových 
produktů, služeb a nalezení nových trhů. 

� Osvojení si efektivní správy dodavatelského řetězce v MSP.  
� Nápady, jak mohou MSP podpořit výzkum inovací ve snaze 

posílit konkurenceschopnost na globálním trhu. 
� Pohled na to, jak dokážou Digitální ekosystémy podpořit 

konkurenceschopnost evropských regionů, tvorbu nových míst a 
růst. 

 

PROGRAM KONFERENCE 

� Keynote: 
o Álvaro de Oliveira , President, European Network of Living Labs, 

tbc, 
o Francesca Bria , Imperial College, London 

� Partneři projektu DE-LAN: Představení pilotních akcí 
� Diskuse 
� Networking 

 
Registrace a detailní program zde: 
http://www.amiando.com/de-lan   
 
Poděkování Výboru regionů za poskytnutí 
konferenčních prostor v Bruselu. 

 

V TOMTO ČÍSLE… 

DE-LAN konference 

 
(Výbor region ů – Brusel)  

Program konference 

Recent Staff Exchanges 

Zprávy z region ů 

6. interregionální workshop v 
Praze 

7. interregionální workshop v 
Badajoz 

O projektu 

Přehled pilotních akcí 
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STUDIJNÍ NÁVŠTĚVY 
Wales -  Partne ři z Extremadury, Slovinska a 
Vysočiny 24 - 25. srpna absolvovali studijní 
návšt ěvu ve Walesu  
 
Cílem studijních návštěv bylo získání zkušeností a praktických poznatků  
z Walesu v oblasti Digitálních ekosystémů. Konkrétně se jednalo o projekt 
Digitally Networked Business (DNB) a e-Crime Wales.  
  
Digitální obchodní ekosystémy [Digital Business Ecosystems (DBE/DE)] 
jsou evolučním a samostatně se organizujícím systémem, který pomáhá 
vytvářet on-line digitální trh, v jehož rámci jsou propojeny organizace, 
firmy i jednotlivci, kteří spolupracují v rámci dodavatelských řetezců a 
podnikatelských celků, usilují o spolupráci, inovace, modernizaci, soutěž a 
růst na globálním a dynamickém trhu. 
 
Jedním z příkladů Digitálního ekosystému je projekt DNB, realizovaný ve 
Walsu.Jedná se o pokročilou formu komunikace mezi firmami 
prostřednictvím internetu. DNB pomáhá jednotlivým sektorům obchodu ve 
Walesu zformovat digitální sítě, které mají za cíl zlepšit spolupráci, 
zkvalitnit a zefektivnit dodavatelský řetězec, umožnit sdílení znalostí, 
zvýšit produktivitu a efektivitu vzájemného obchodu mezi jednotlivými 
odvětvími.  
 
Partnerům DE-LANu, kteří navštívili Wales, představila DNB nástroje a 
výstupy řídící manažerka projektu, Keri-Anne Davies. Její kolega z IT 
oddělení přiblížil technické detaily DNB platformy, jako jsou technické 
požadavky, funkcionalita, modulárnost a přizpůsobitelnost. 

Community Radio Business sí ť. Jako případová studie pro odzkoušení 
DNB posloužil Walesu tamní klastr komunitních rádií. Steve Johnson z 
University of Glamorgan partnerům DE-LANu vysvětlil, jak projekt vznikl, 
jeho současnou podobu a přínos. 

e-Crime Wales  
Zástupci Kraje Vysočiny (zaměstnanci KrÚ Vysočina, 
zástupce Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v 
Jihlavě a státní zastupitel v Jihlavě) se zajímali o 
velšskou iniciativu boje s elektronickou bezpečností 
„e-Crime Wales“ a možnosti, jak využít tamní 
zkušenosti a převést je na Vysočinu. 

Studijní návštěvu přivítal manažer programu e-Crime Wales Iestyn Pugh, 
který vysvětlil, proč Wales zajímá  v otázce elektronické kriminality rovněž 
ekonomické hledisko a představil dosavadní úspěchy a mechanismy 
fungování programu. Iestyn Pugh rovněž představil diseminační strategii 
a diskutoval se zástupci Vysočiny o její nejlepších formách (např. webové 
stránky, propagační materiály, rady a informace firmám). 
 

Partne ři projektu DE-LAN z Extremadury, Slovinska a Vyso činy v cardiffském 
datovém centru Jižní Wales (Data Centre South Wales ) 

 

MERRY CHRISTMAS AND 
A HAPPY NEW YEAR TO 
ALL OUR READERS AND 
STAKEHOLDERS   

NADOLIG LLAWEN A 
BLWYDDYN NEWYDD DDA  

JOYEUX NOËL ET BONNE 
ANNÉE  

¡FELIZ NAVIDAD Y 
PRÓSPERO AÑO NUEVO! 

VESEL BOŽIČ IN SREČNO 
NOVO LETO 

BUON NATALE E FELICE 
ANNO NUOVO 

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ 
NOVÝ ROK 

PŘEJÍ VŠICHNI PARTNEŘI 
PROJEKTU  
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Extremadura a Slovinsko navštívily Wales. 
 
DE-LAN partneři z Extremadury (Španělsko) a Slovinska se zajímali 
zejména o projekt Wales DNB. Konkrétně chtěli využít příležitosti studijní 
návštěvy k detailnímu prozkoumání veškerých nástrojů a dokumentace, 
které by mohli využít i ve svých regionech. Wales pro ně proto připravil 
celodenní interaktivní workshop, na kterém představil možnosti transferu 
znalostí s ohledem na jejich vlastní pilotní akce.  
 
Kromě zmiňovaných aktivit navštívili zástupci všech regionů mezinárodní 
datové centrum v Cardiffu (International Data Centre). Ronan Miles, BTiD 
Global Platforms, představil parterům, co vše z oblasti podnikové 
spolupráce, cloud technologií a online aplikací může datové centrum 
nabídnout firmám ve Walesu. Skupina si poté prohlédla vybavení 
datového centra. 
 

Zástupci litevské KTU navštívili slovinskou eLiving  
Lab  

Zástupci KTU (Technické univerzity Kaunas) navštívili Slovinsko, kde se 
setkali s kolegy z Univerzity Maribor, kteří realizují tamní iniciativu 
eLivinglab. 

  
Během setkání byly probrány zásadní organizační principy a faktory 
ovlivňující úspěšnou implementaci LivingLab.  
 
Zástupci Univerzity Maribor se podělili o své praktické zkušenosti z 
projektů, které realizují skrze svou eLivingLab. Návštěva ukázala, že se o 
podobnou iniciativu pokusila KTU již v minulosti, ale díky nedostatku 
zkušeností a kvalitního dlouhodobého plánu, byla tenkrát iniciativa 
neúspěšná. Prof. Rimantas Gatautis byl díky návštěvě schopen lépe 
naplánovat pilotní akci, která odstartovala na KTU v listopadu. 

ZPRÁVY Z REGIONŮ 
Itálie – Nový projekt Living Lab ve m ěstě Varallo 
region Piemont 
 
V červnu během festivalu Alpáa byl ve městě Varallo uspořádán seminář 
pro místní obyvatele, na kterém byl prezentován koncept Living Lab 
podporující turismus a lokální rozvoj pomocí informačních technologií. 
 
Iniciativa následuje strategii piemontské regionální vlády zaměřené na 
zakládání regionálních forem Living Lab. Oblast města Varallo se přidala 
k mnoha dalším teritoriím v regionu, která si již Living Lab zřídila. 
 
Varallo (severní část provincie Vercelli) se již dříve zapojilo do rozvoje 
informačních služeb a řešení, která měla přispět k propagaci teritoria a 
místní památkové oblasti „Svaté hory“, která je pod ochranou UNESCO.

 

 

 

SLOVINSKO  

 

 

 

EXTREMADURA 
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Výsledkem iniciativy by měl být:  
• “Osobní průvodce” po městě Varallo a jeho okolí využívající 

technologie mobilních telefonů;  
• Kompletní systém dodávky multimediálního propagačního 

obsahu distribuovaný pomocí různých kanálů;  
• Open-source systém (video analýza/video management a HD IP 

webkamery) pro monitoring oblasti.  
 
Seminář "Valsesia a IKT: příležitost pro region" měl za cíl zapojit místní 
podnikatele a další regionální aktéry tak, aby provozovali systém i po 
skončení experimentální fáze. 
 
ČR – Kraj Vyso čina rozší řuje sí ť eCrime 
 
Zástupci Kraje Vysočina se zúčastnili 9. 
ročníku mezinárodní konference 
CYBERSPACE 11, kterou uspořádala 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity 
v Brně 25. až 26. listopadu 2011. 
Účastníci konference měli možnost 
seznámit se s nejnovějšími trendy v 
oblasti práva duševního vlastnictví, 
elektronické arbitráže, ochrany a 
uchovávání dat a především v oblasti 
elektronické bezpečnosti v souvislosti s 
rozvojem sociálních sítí. 
  
Zástupci Kraje Vysočina zde propagovali 
projekt DE-LAN - bylo rozdáno několik desítek letáků informujících o 
cílech a partnerech projektu a o aktivitách elektronické bezpečnosti v 
Kraji Vysočina, které jsou realizovány v rámci pilotní akce eCrime 
Vysočina.  
 
Díky osobním jednáním zástupců Kraje Vysočina s odborníky v oblasti 
kybernetického práva a elektronické bezpečnosti se podařilo zapojit 
některé z nich do pracovní skupiny pro řešení problematiky elektronické 
bezpečnosti. 
 

6. INTERREGIONÁLNÍ WORKSHOP 
Organizovaný Krajem Vyso čina v Praze 
 
6. interregionální workshop uspořádal kraj Vysočina v červenci v Praze.  
Workshop přispěl k tomu, aby partneři úspěšně pokročili na pracích 
směřujících k hlavním výstupům projektu. Během jednání v menších 
pracovních skupinách byly vytvořeny návrhy obsahu závěrečných 
dokumentů (DE Implementation Toolkit, European Good Practice Guide 
a Final Project Reports).  

 

 

 
VYSOČINA eCrime 

 

 

PROJEKTOVÉ 
MILNÍKY  

Regionální dissemina ční 
workshopy a lokální 
prezentace 

Kromě studijních stáží a výměny 
zkušeností uspořádali všichni 
parnteři regionální diseminační akce, 
na kterých seznámí místní aktéry s 
projektem DE-LAN. 
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7. INTERREGIONÁLNÍ WORKSHOP 
Organizovaný v regionu Extremadura, Špan ělsko 

Organizace FUNDECYT z regionu Extremadura (západní část 
Španělska) hostila 7. interregionální workshop v Badajoz.  

Ekosystém free softwaru z Extermadury: Ve řejná správa, 
MSP a občané. S tímto podtitulem přednesl velice zajímavou 
prezentaci Anto Recio z FUNDECYTu. Extremadura právem tvrdí, že je 
předním španělským regionem ve využívání a poskytování open source 
softwaru pro občany, vzdělávací instituce a státní správu. 

 
O PROJEKTU        
 
DE-LAN - Digital Ecosystem – Learning Application 
Networks  
 
DE-LAN je tříletý projekt v rámci programu INTERREG IVC, jehož cílem 
je prokázat praktické dopady vzniku nových typů digitálních sítí mezi 
malými a středními podniky v EU.  Koordinátorem celého projektu je 
regionální velšská vláda (UK).  

Co je t řeba?  

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 ud ělá? 

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. 

 

KONTAKTUJTE  NÁS 

Koordinátor – Welsh Assembly 
Government 
Wayne James, 
projektový ředitel DE-LAN  
 
Komunikace a diseminace – 
eris@ 
Charles Watt 
CEO 
 
Pokud máte jakékoliv otázky 
týkající se projektu DE-LAN, 
kontaktujte nás na níže 
uvedených adresách: 

info@de-lan.eu 

nebo 

jachim.v@kr-vysocina.cz 

 

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

WWW.DE-LAN.EU    
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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. 
 

PŘEHLED PILOTNÍCH AKCÍ 
Stručný p řehled o výsledcích a pokrocích 
jednotlivých pilotních akcí.  
 
Wales  – Pilotní akce testuje prvky Digitálního ekosystému na projektu e-
Crime European Partnership (e-Crime Evropské Partnerství). Ověřovány 
jsou rovněž znalosti partnera FUNDECYT.  

Kraj Vyso čina  – Kraj zřídil pracovní skupinu složenou z expertů na 
elektronickou kriminalitu, zástupců škol, státního zastupitelství, policie a 
firem. V srpnu realizovali zástupci pracovní skupiny studijní cestu do 
Cardiffu, aby prozkoumali velšskou iniciativu e-Crime Wales, kterápro 
Vysočinu byla velmi inspirativní. Cílem pilotní akce je zlepšit spolupráci 
expertní skupiny a subjektů zapojených do projektu eCrime Vysočina. 

Piemont  – Pilotní akce ve spolupráci s místními medii (rádio, televize, 
reklamní agentury). V pilotním projektu je využíváno metodologie 
“Territorial maturity grading” přejaté z regionu Lazio. V květnu proběhla 
studijní stáž zástupců regionu Piemont v regionu Lazio, kde byli školeni, 
jak používat zmiňovaný metodologický postup. Nové poznatky budou 
implementovány do již existující a fungující platformy provozované 
regionem Piemont. 

Fundecyt  – Příklad dobré praxe je převáděn z Walesu a bude otestován 
v lokální pilotní akci. Studijní návštěva byla uskutečněna do Walesu.  

Lazio  – Pilotní akce pro zemědělský sektor produkující typické lokální 
produkty. Zkušenosti jsou přenášeny z regionu Piemont. Lazio plánuje 
otestovat dvě platformy, které Piemont provozuje – „eCollab“ a „SVEA“. 
Aktuálně je prováděna studie proveditelnosti procesu propojení lokálních 
producentů s turistickým sektorem.  

Litva  – Pilotní akce testující přeshraniční výzkumný projekt typu “Living 
Lab”. Znalosti z realizace konceptu Living Lab jsou přejímány ze 
Slovinska, kde byla rovněž uskutečněna studijní návštěva.  

FIB – Pilotní akce zaměřená na transfer znalostí z oblasti modelů 
spolupráce firem z regionu Piemont.   

Prosinec 2011 - Slovinský partner TRC Koroška  oznámil, že z 
personálních důvodů není schopen nadále pokračovat v projektu. 
Konsorcium děkuje Davorinovi a jeho kolegům za podporu a přínos 
projektu DE-LAN. 
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