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 Partne ři projektu DE-LAN b ěhem zahájení  (zleva) -  Wayne James (Wales), 
Rimantas Gatautis (Litva), Václav Jáchim (ČR), Michela Pollone (Itálie), Davorin 
Rogina (Slovinsko), Emma Buttrick (Wales), Elena Vitkauskaite (Litva), Derek 
Vaughan (poslanec Evropského Parlamentu), Sophie Le Breton (Belgie), Marta 
Quintanilla (Španělsko), Keri Anne Davies (Wales), Miguel Angel Ayllon 
(Španělsko), Charles Watt (Belgie), Ralph Lloyd-Davis (Belgie). 

WALES V ČELE EVROPSKÉ 
SPOLUPRÁCE NA TÉMA DIGITÁLNÍHO 
PODNIKÁNÍ, VYSOČINA JE JEDNÍM 
Z PARTNERŮ 

ITK (Informační a telekomunikační technologie) změnily způsob podnikání 
v Evropě. Mají schopnost vytvořet nová odvětví v podnikání, modernizaci  
technologických postupů, podporovat růst ekonomiky i pracovních míst a 
posílit naše pozice na globálních trzích.  

Projekt DE-LAN (Digital Ecosystems-Learning Application Network) 
představuje pro zúčastněné regiony příležitost, jak využít sílu nově 
nastupujících technologií a maximálně využít jejich potenciál k tomu, aby 
se udržely v čele světového hospodářství. 

Cílem pravidelných newsletterů je informovat zainteresované občany o 
výsledcích práce a pokroku projektu DE-LAN. Příští newslettery budou 
informovat o zkušenostech, znalostech, myšlenkách a příkladech dobré 
praxe využívajících moderních technologií, především digitálních 
ekosystémů napříč evropskými regiony. 

 

V TOMTO VYDÁNÍ… 

Wales v čele evropské 
spolupráce digitálního 
podnikání  

DE-LAN zahájení  

DE-LAN cíle a výstupy  

Co jsou digitální 
ekosystémy?  

DE-LAN partne ři  
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DE-LAN STARTOVNÍ SCHŮZKA 

 

DE-LAN Pozvaní hosté (zleva) Wayne James – Projektový ředitel DE-LAN, Welsh 
Assembly Government, Simon Lavin – ICT Exploitation Lead,  Welsh Assembly 
Government and President eris@, Ieuan Wyn Jones – vicepremier  Walesu, Welsh 
Assembly Government, Robert Madelin – Generální ředitel sekceInformační společnost 
a média (Evropská komise), Paul Johnston – Internet Business Solutions Group, Cisco 
Systems Inc. 

 

Velšský vicepremiér odstartoval 9. června 2010 projekt 
DE-LAN v residenci britského velvyslance v Bruselu.  

Projekt DE-LAN byl odstartován v Bruselu 9. června 2010 za přítomnosti 
velšského vicepremiéra Ieuna Wyn Jonese a Roberta Madelina, generálního 
ředitele sekce Informační společnost a média Evropské komise. Přítomní 
hosté byli informováni o konkrétních krocích, které DE-LAN podnikne k 
identifikaci ekonomických příležitostí vyplývajících z online spolupráce mezi 
podniky.  

Během zahájení promluvili také Paul Johnston (Internet Business Solutions 
Group, Cisco Systems Inc), Robert Madelin a Ieuan Wyn Jones  (Deputy First 
Minister for Wales, Welsh Assembly Government) 

Ieuan Wyn přicestoval z Walesu, aby vyjádřil iniciativě podporu a vysvětlil 
širokou škálu výhod a příležitostí, v které věří, že digitální spolupráce přinese. 
Paul Johnston vysvětlil, proč společnost CISCO vítá působivé obchodní 
příležitosti, které přináší 2.0 technologie začleněná do obchodních modelů 
spolupráce a síťového propojení. 

Robert Madelin prohlásil: „Cíle projektu DE-LAN přesně pojímají duch 
spolupráce v digitální agendě pro Evropu a pomohou, aby se ITK staly ještě 
důležitější částí běžného života milionu občanů.“ 

 

  

 
 
 

 

PŘIPOJTE SE 

 

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

 

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

 

http://twitter.com/DE_LAN  

 

http://www.youtube.com/user/
DigitalEcosystems  

Navštivte náš You Tube kanál 
a prohl ědněte si videa ze 
zahájení projektu DE-LAN, kde 
rovn ěž naleznete p říspěvky 
pozvaných host ů. 
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DE-LAN, CÍLE A VÝSTUPY: 
Cíle projektu DE-LAN jsou:  

• Výměna znalostí a podpora digitální spolupráce mezi 
partnerskými regiony. 

• Vytvoření praktického návodu s řešením jak zavést DE. 

• Šíření dobré praxe DE aktivit ve snaze ovlivnit budoucí 
politické a obchodní plánování.  

Klíčovým nástrojem DE-LANu je komunikace.  Skrze výukovou síť 
partneři:  

• Uskuteční výměnu zkušeností s cílem identifikovat a 
analyzovat dobrou praxi. 

• Uskuteční předem vybrané pilotní projekty. 

• Budou mezi sebou propagovat a šířit informace pomocí 
osvědčených informačních kanálů jako: konference, 
workshopy, školení, výměnné pobyty, benchmarkingové 
reporty atd. 

 

Hlavní výsledky projektu budou: 

• Nárust příležitostí spolupráce mezi malými a středními podniky 
pomocí nejmodernějších technologií . 

• Kvalitní informace o nových technologiích a postupech 
politikům, kteří rozhodující o regionální strategii svého regionu. 

• Začlenění inovací a dobré praxe do regionálních programů 
států Evropské unie. 

• Širší pochopení výhod nových technologií u firem a občanů. 

CO JSOU DIGITÁLNÍ EKOSYSTÉMY? 

Digitální ekosystémy  (DE) jsou evolučním, samostatně se organizujícím 
systémem, který vytváří on-line digitální trh, v jehož rámci jsou hladce 
propojeny organizace, firmy i jednotlivci, kteří společně podnikají a usilují 
o spolupráci, inovace, modernizaci, soutěživost a možnost růstu na 
globálním a dynamickém trhu. 

Spolupráce v rámci DE  může malým a středním podnikům (MSP) 
pomoci: 

• Propagovat své produkty a služby u širokého okruhu adresátů. 

• Spolupracovat s dalšími MSP na rozvoji nových produktů a 
služeb a při hledání nových nebo specializovaných trhů. 

• Zajistit si efektivní řízení dodávkového řetězce. 

• Zefektivňovat způsob práce 

• Inovovat a konkurovat na globálním a dynamickém trhu 

Koncept Living Labs  je podobný, ovšem soustředí se na teoretickou 
stránku věci. Je často veden akademickými institucemi, které poskytují 
vhodné prostředí, ve kterém mají účastníci možnost pracovat s nejnovější 
technologií v oblasti ITK, sdílet zdroje i postupy a podílet se na dalším 
vývoji a inovacích.  

 

 

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ 

 

15 ČERVENEC 2010 

e-Crime Wales Summit 

 

23 ZÁŘÍ 2010 

ETNO Digital Agenda Summit 

 

27-29 ZÁŘÍ 2010 

ICT 2010 – Brussels Expo 

 

21 ŘÍJEN 2010 

VAD e-Commerce tradeshow 

 

16 PROSINEC 2010 

Future Internet Assembly 



WWW.DE-LAN.EU  ČERVEN 2010 | VYDÁNÍ 1 
 

    

 

DE-LAN PARTNEŘI 

 

Devět region ů 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, ČR 

 

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, p řípadové 
studie, novinky, reporty a 
dosavadní výsledky:  

www.de-lan.eu    


