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předmluva
v dobách, kdy obchodnímu prostředí dominoval tradiční průmysl, byly používané technologie i 
způsob vzájemného obchodování zavedené a vyzkoušené léty praxe.

Když se přeneseme do dnešní doby, zjistíme, že informační a komunikační technologie (ict) mění 
nejen typ obchodu, v němž podnikáme, ale i způsob, jakým tak činíme.

díky síle inovací se nástroje, jež používáme, a způsob, jakým myslíme, neustále vyvíjejí.

ict nám zásadním způsobem pomáhají dosahovat našich cílů a budovat silnou ekonomiku, která 
nabízí příležitosti pro všechny.

na vysočině jsme odhodláni zajistit všem lidem přístup k vysokorychlostnímu a bezpečnému internetu 
a jsme přesvědčeni, že je nezbytné, aby podniky byly plně vybaveny vhodnou ict infrastrukturou a 
mohly se tak úspěšně zapojovat do soutěže na globálním trhu.

Jako partner projektu de-lan jsme potěšeni vyhlídkou, že budeme spolupracovat a učit se od 
podobně smýšlejících partnerských regionů z celé evropy a společně vytvářet nové procesy a přístupy, 
které posílí naši pozici v globální ekonomice.

de-lan - leading digital business collaboration across europe
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ict změnily způsob, jakým se ve světě podniká. 
mají schopnost vytvářet nové obory a technologie, 
podporovat růst ekonomiky a pracovních sil a 
posilovat naši pozici na globálním trhu.

většina podniků v evropě přijala ict jako způsob 
života.

projekt de-lan (digital ecosystems-learning 
application network) představuje pro zúčastněné 
regiony příležitost, jak využít sílu mnoha nových a 
nastupujících technologií a maximálně využít jejich 
potenciál k tomu, aby se udržely na čele světového 
hospodářství.

digitální obchodní ekosystémy [digital business 
ecosystems (dbe/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, 
soutěž a růst na globálním a dynamickém trhu.

digitální spolupráce v rámci dbe/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
•  stát se inovativnějšími a konkurovat na globálním a 

dynamickém trhu 

living labs (živé laboratoře) jsou podobné, ale na 
teoretičtější bázi. Často je řídí akademické instituce 
a tyto laboratoře nabízejí prostředí pro inovaci 
a rozvoj, v němž se účastníci setkávají s novými 
řešeními na poli ict a jsou schopni sdílet prostředky 
v semireálném prostředí.

 

financování
projekt regionální iniciativy de-lan je financován z 
výzvy evropské komise interreg ivc a je rozvíjen a 
podporován zájmem devíti aktivních regionů eu.

projekt jim umožní sdílet zkušenosti a osvědčené 
postupy a doložit potenciální vliv nových trendů v 
oblasti ict a podporovat jejich přijímání a rozvoj ve 
všech regionech.

partneři
devět partnerů zúčastněných na projektu:
1.  Hlavní partner – vláda Walesu, Wales, uK
2.  evropská regionální asociace pro informační 

společnost (eris@), brusel, belgie
3.  nadace insula barataria (fib), castilla – la mancha, 

Španělsko
4.   celostátní sdružení italských obcí (anci), lazio, 

itálie
5. csp – inovace v ict, piemont, itálie
6.  nadace pro rozvoj vědy a technologie v 

extremaduře, Španělsko
7.  centrum pro technologický výzkum Koroška, 

slovinsko
8. vysoká škola technologická v Kaunasu, litva
9.  Kraj vysočina, Čr

projekt bude formulovat efektivnější politiku a 
směrnice upravující praktické používání de v 
rámci eu, zrychlovat jejich zavádění a integraci do 
programů regionálního rozvoje.

v konečném důsledku pomůže de-lan malým 
a středním podnikům, oborům, regionům i 
ekonomikám být inovativnějšími a schopnými 
soutěžit na globálním a dynamickém trhu.
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Úvod
 
Komunikace leží v samé srdci projektu de-lan. 
některé výstupy jsou proto nezbytné k zajištění, aby 
projekt dosahoval svých cílů. Jde o:

•  projektové brožury

•  regionální a centrální bulletiny

•  regionální a centrální tiskové zprávy

•  komplexní vlastní webovou stránku www.de-lan.eu

•  regionální a centrální konference a diseminační 
schůzky 

výsledem těchto aktivit bude široké rozšíření 
aktuálních osvědčených postupů v rámci evropských 
regionů.

Partneři si rovněž budou vyměňovat své zkušenosti s 
de v rámci mnoha kanálů, mimo jiné:

•  interregionální dílny a školení

•  návštěvy v rámci kolegiální kontroly s cílem získat 
z první ruky zkušenosti se zaváděním de v jiných 
regionech

•  výměny pracovníků s cílem sdílet vědomosti

•  zprávy k mapám regionálních ovlivňovatelů

•  srovnávací zprávy o zavádění a kapacitě DE v 
jednotlivých lokalitách 

•  zprávy ze studií osvědčených postupů ve vybraných 
sektorech / na vybraná témata (včetně podrobností 
o osvědčených postupech z regionálních pilotních 
programů)

•  regionální a centrální závěrečné zprávy 

•  evropský průvodce a manuál osvědčených postupů 

 
Základním výsledkem výše uvedených výstupů 
bude:

•  větší povědomí hlavních zainteresovaných osob 
a tvůrců politiky v regionech o potenciálních 
přínosech zavedení nových de

•  vytvoření lepší politiky pro budoucí iniciativy 
s cílem zavést inovační osvědčené postupy do 
hlavních regionálních programů, a to nejen v 
regionech zúčastněných na projektu de-lan, ale ve 
všech členských státech eu
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představení 
partnerů 

Wales je již déle než dvanáct let jedním z hlavních 
regionů eu v oblasti rozvoje a zavádění informační 
společnosti. díky tomu má ideální kvalifikaci být 
hlavním partnerem projektu de-lan.

malé a středně velké podniky (msp) představují 
99 % waleské podnikatelské sféry a Wales se 
zásadním způsobem zasloužil o to, že informační a 
komunikační technologie (ict) našly místo v srdci 
ekonomiky.

Úkolem waleského oddělení pro ict je zvýšit 
výkonnost waleských podniků a celé waleské 
ekonomiky zrychlením integrace ict, což umožní 
růst, snížení nákladů a pomůže rozvoji inovací a 
tím i vyšší ziskovosti. portfolio aktuálních programů 
oddělení obsahuje podporu pro e-business, digitální 
spolupráci podniků, de-lan a osvětu k e-futures a 
e-Kriminalitě na základě aktivit rozvíjených podle 
poptávky, jako jsou summity, dílny a roadshow.

Jako zakládající člen regionální iniciativy eu pro 
informační společnost má Wales značné zkušenosti 
s projekty spolupráce a je klíčovým aktérem, který 
ovlivňuje interregionální politiku a praxi. Díky 
své účasti v programu peardrop (propagace 
ekosystémů a regionálního rozvoje na podporu 
programů regionálního rozvoje) je Wales na špici v 
zavádění digitálních obchodních ekosystémů (dbe).

v rámci projektu digitálně propojených podniků 
(dnb) rozvíjí Wales iniciativu v sektorech, jako 
jsou biověda, stavebnictví, námořní věda, inovace 
a cestovní ruch. největšího pokroku dosáhl v 
kreativním průmyslu, který ve Walesu zaměstnává 19 
tisíc pracovníků.

Kreativní průmysl vzal koncept dnb za svůj, neboť 
pochopil, že by mohlo jít o prostředí vhodné k rozvoji 
nápadů a prostředí, v němž je možné předvádět svou 
práci jiným podnikům ve Walesu i v zahraniční.

v rámci této spolupráce, sdílení vědomostí a 
vylepšování svých nápadů mají msp ve Walesu 
výhodu v soutěži o nové příležitosti. na praktické 
úrovni to znamená, že podniky jsou schopné nalézat 
pro své zakázky ty správné partnery a dělit se o 
zdroje, což je obzvlášť vhodné pro malé podniky, 
které se chtějí představit větším klientům.

v rámci programu de-lan Wales usiluje o:

•  další rozvoj stávajících dnb spolu s de v dalších 
sektorech, včetně biovědy, stavebnictví a 
námořních služeb

•  zajišťování výhod inovace, širší propagace, 
efektivního dodávkového řetězce a nových 
produktů, služeb a trhů pro své msp a obory

•  učení se ze zkušeností partnerských regionů po 
celou dobu trvání programu

•  jako vedoucí projektu zajišťovat, aby vhodně 
naplánovaný program dosahoval svých cílů, a to 
formou efektivního podávání zpráv a spolupráce 
partnerských regionů

Hlavní kontaktní osoba:  Wayne James

pozice:  ředitel projektu de-lan 

e-mail:  wayne.james@wales.gsi.gov.uk

Kontakt:  0044 7767 486946

Webová stránka:  www.wales.gov.uk/ict, 

 www.de-lan.eu

vláda Walesu,  
Wales, uK

partner

evropská regionální asociace pro informační 
společnost (eris@) bude hlavním partnerem pro 
komunikaci a šíření cílů a výstupů projektu de-lan.

eris@ od roku 1999 poskytuje podporu 
svým členským regionům z celé eu v oblasti 
hospodářského a sociálního rozvoje.

sdružení má v současné době 24 členů, kteří 
navzájem sdílejí své zkušenosti a přístupy v rámci 
mnoha nástrojů k jejich šíření. Jeho odborné 
zkušenosti jsou v identifikaci, zachycování a výměně 
osvědčených postupů s cílem pomoci svým členům 
plnit cíle v oblasti regionálního rozvoje na poli 
inovace, konkurenceschopnosti a využívání ict.

tým působí v bruselu a je registrován jako 
mezinárodní nezisková organizace podle belgického 
práva.

Jako koordinátor peardrop (propagace ekosystémů 
a regionálního rozvoje na podporu programů 
regionálního rozvoje) si eris@ vytvořil úzký kontakt 
se skupinou více než 20 regionů, které mají zájem o 
rozvoj digitálních obchodních ekosystémů (dbe).

eris@ má praxi v propagaci širší agendy e-adoption 
a rozsáhlé zkušenosti s rozvojem a šířením konceptů 
a otázek souvisejících s dbe regionálním hráčům 
formou konferencí, seminářů, dílen, intenzivních 

regionálních kurzů a návštěv kolegů s cílem 
vyměňovat si zkušenosti. 

asociace podporuje pracovní skupiny v oblasti 
e-businessu a e-infrastruktury již od roku 2002 
a má smlouvy na rozvoj a podporu evropského 
širokopásmového portálu Komise. 

Komunikace je základem projektu de-lan a je 
klíčem k dosažení jeho cílů. v rámci programu de-
lan chce eris@:

•  využívat své zkušenosti k zajištění aktivní 
komunikace a šíření informací, znalostí, nápadů a 
osvědčených postupů při zavádění de u hlavních 
regionálních aktérů, tvůrců politiky a podniků v celé 
evropě.

.

Hlavní kontaktní osoba:  charles Watt

pozice:   ceo

e-mail:   charles.watt@erisa.be

Kontakt:   0032 2230 0325

Webová stránka:   www.erisa.be

evropská regionální asociace pro 
informační společnost,  
brusel, belgie

Kontakt pro webovou stránku:  ralph lloyd-davis

pozice:   asistent projektu 

e-mail:   ralph.lloyd-davis@erisa.be

Kontakt:   0032 2230 0325

Webová stránka:   www.erisa.be

Kontakt pro webovou stránku:  sophie le breton

pozice:   asistent projektu 

e-mail:   sophie.lebreton@erisa.be

Kontakt:   0032 2230 0325

Webová stránka:   www.erisa.be

de-lan - leading digital business collaboration across europe
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partner

nadace insula barataria (fib) je partnerem 
zodpovědným za výměnu informací mezi regiony 
spolupracujícími v projektu de-lan.

Je veřejnou neziskovou organizací a je pověřena 
rozvojem znalostní společnosti a podporou inovace 
pro občany i firmy ve španělském regionu castilla-la 
mancha.

fundación insula barataria má rozsáhlé zkušenosti 
s vývojem školicích programů s cílem poskytovat 
občanům nástroje ict a znalosti internetu. ty fungují 
jako regionální okno k ict a inovačním technologiím 
pro občany i firmy.

občanům se nabízejí nástroje, které jim umožní 
účastnit se veřejných konzultací, a firmám se 
nabízejí informace o inovačních nástrojích, které 
jsou pro jejich podnik k dispozici, a o aktivitách 
e-Governmentu. Tyto aktivity usnadňují vztahy mezi 
veřejnou správou a občany a podniky.

všechny tyto aktivity jsou definovány v rámci 
regionálních digitálních ekosystémů (de).

v rámci projektu de-lan chce fib:

•  identifikovat, analyzovat a vyměňovat si nejnovější 
osvědčené postupy v oblasti zavádění digitálních 
ekosystémů

•  přenášet tyto nové trendy v oblasti inovačních 
nových technologií do firem v regionu castilla – la 
mancha s cílem podpořit místní ekonomiku.

Hlavní kontaktní osoba:  miguel angel ayllon

pozice:  ředitel oddělení pro eu projekty 

e-mail:  miguelangel.ayllon@ibarataria.org

Kontakt:  00 34 925 233850

Webová stránka:  www.ibarataria.org

nadace insula barataria,  
castilla-la mancHa, ŠpanĚlsKo 
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Kraj vysočina z České republiky je špičkou v rozvoji 
pilotních projektů.

Úřad je odpovědný za hospodářskou činnost ve 
svém území, jejíž podstatnou součástí je poskytování 
podpory malým a středně velkým podnikům (msp) 
při zavádění digitálních technologií.

rozvoj silné internetové infrastruktury pro 
e-government a e-business a podpora msp 
při získávání financování na rozvoj digitálních 
obchodních ekosystémů (dbe) také patří k jeho 
hlavním úlohám.

Kraj vysočina má zkušenosti se zaváděním plánů 
na aplikaci dbe díky své účasti v epma, poloveřejné 
agentuře, kterou spoluzakládal, v rámci eu projektu 
peardrop (propagace ekosystémů a regionálního 
rozvoje na podporu programů regionálního rozvoje).

Kraj pracuje s on-line plánovacím nástrojem pro 
zavádění dbe a hodlá použít své zkušenosti ve 
skutečném regionálním plánování a k výměně 
znalostí v oblasti dbe tak, aby z toho mohly těžit msp.

fungují již dva pilotní dbe s cílem zajistit výhody 
inovace, spolupráce, zmodernizovaného procesu 
nákupu a vývoje nových a specializovaných trhů 
pro msp v Kraji vysočina. Jeden pilot byl věnován 
soukromou společností jako „vortal“ (vertikální 
portál) pro lesnický průmysl. druhý je portál vysočiny 
pro cestovní ruch, který Kraj nedávno začal vytvářet.

v rámci projektu de-lan Kraj vysočina usiluje o:

•  identifikaci, rozvoj, zavádění a analýzu osmi lehkých 
regionálních pilotních projektů, jejichž cílem je 
vytvořit přenositelné osvědčené postupy pro široký 
okruh sektorů a témat.

Hlavní kontaktní osoba:  václav Jáchim

pozice:  vedoucí Koncepčního oddělení   
 odboru informatiky, Krajský úřad   
 kraje vysočina 

e-mail:  jachim.v@kr-vysocina.cz

Kontakt:  00 420 564 602 346

Webová stránka:  www.kr-vysocina.cz

Kraj vysočina,  
ČesKá republiKa 
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partner
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csp inovace v ict je neziskovou výzkumnou 
organizací, která pracuje na experimentálním rozvoji, 
průmyslovém výzkumu, přenosu technologií a 
zavádění a přijímání ict z turína v italském regionu 
piemonte.

Její snahou je aplikovat svůj technologický výzkum 
v místních podnicích a akademických institucích a 
u občanů s cílem rozvíjet místní inovační potenciál 
regionu a vytvářet hodnoty pro místní ekonomiku.

csp má zkušenosti s de, díky nimž bude cenným 
partnerem projektu de-lan. Její program innovation 
4 business otevřel výzkumné laboratoře místním 
malým a středně velkým podnikům (msp). to jim 
umožnilo přenos znalostí a technologie iniciativy 
při přeměně prototypů na nové produkty a služby. 
v současné době pracuje na 10 doménách, včetně 
digitální pozemní televize a vnořených systémů, má 
30 aktiv a každý rok přidá zhruba pět nových.

pro region piemonte csp také provozuje tematické 
living labs, které zkoušejí technologický přenos 
inovativních řešení v experimentálních oblastech 
v rámci dlouhodobého programu financovaného z 
veřejných prostředků založeného na intervenčním 
modelu žijících laboratoří eu. výstupem každého 
takového pokusu je model přenositelný formou 
zkoumání inovačních technologických řešení 
s aktivní účastí podniků a občanů na testování 
výsledků.

díky své účasti na projektu eu peardrop 
(propagace ekosystémů a regionálního rozvoje na 
podporu programů regionálního rozvoje) má csp 
zkušenosti s de na evropské úrovni. v rámci projektu 
de-lan chce csp: 

•  definovat všeobecný přístup k de formou sdílení 
zkušeností s ostatními partnerskými regiony

•  rozšiřovat místní oblasti aplikace (v současné 
době překlenování digitální mezery, publikace 
astronomického výzkumu, pracovní místa pro 
handicapované)

•  přenos přístupu de do regionální a místní politiky 

Hlavní kontaktní osoba:  michela pollone 

pozice: mezinárodní záležitosti 

e-mail:  pollone@csp.it, innovazione@csp.it

Kontakt:  00 39 01 1481 5111

Webová stránka:  www.csp.it

csp-innovazione nelle ict, 

turín, itálie 
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partner

anci lazio, regionální odnož celostátního sdružení 
italských obcí (anci), zastupuje všechny obce 
regionu lazio a podporuje místní úřady službami a 
projekty na místní, národní i celoevropské úrovni v 
několika oblastech. 

anci lazio provádí výzkumné studie s cílem 
informovat místní úřady o strategiích, včetně 
inovačních, strategiích místního rozvoje, malých a 
středních podniků (msp) a přijímání ict.

anci lazio má výborné teoretické znalosti a 
zkušenosti s prací de díky své účasti v projektech, 
jako jsou digitální obchodní ekosystémy (dbe), 
opaals, effort, dbe lazio a den 4deK.

tým má zkušenosti s řízením projektů, regionální 
analýzou a místní angažovaností, vědeckou 
koordinací a analýzou vztahů mezi de a komunitními 
sítěmi. vytvořil také metodiku pro hodnocení 
vlivu de na místní inovaci a politická doporučení, 
analyzoval vzorce řízení clusterů msp a jejich 
kompatibilitu s de a účastnil se mezinárodních dílen 
na téma de.

de jsou již součástí regionálního inovačního 
programu ilazio 2010 a v jeho rámci byla provedena 
analýza provincií viterbo a rieti. v raných fázích 
vývoje je síť cestovního ruchu zabývající se logistikou 
a distribucí pro malé výrobce bioproduktů a 
kvalitních produktů. dalšími sítěmi, kde by bylo 
vhodné zavést de, jsou keramický distrikt civita 
castellana, výrobní průmyslová oblast rieti-
cittaducale a technologický park.

v rámci projektu de-lan usiluje anci lazio o:

•  výměnu informací a osvědčených postupů 

•  posilování viditelnosti přístupu de mezi 
regionálními a místními aktéry

•  integraci přístupu de s dalšími inovačními 
mechanismy a mechanismy na podporu znalostní 
ekonomiky (již implementované na místní úrovni)

•  zlepšit zapojení aktérů a msp do konkrétního 
plánování inovační politiky

•  vytvářet a pilotně zkoušet a testovat de služby pro 
msp

Hlavní kontaktní osoba:  sara peciarolo

pozice:  manažerka evropských projektů

e-mail:  ancilazio@gmail.com

Kontakt:  0039 0761 498059

Webová stránka:  www.ancilazio.it

celostátní sdružení italských obcí anci, 
laZio, itálie 
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trc Koroška – centrum pro technologický 
výzkum Koroška, 

slovinsKo 

ˆ
ˆ

centrum pro technologický výzkum v Korošce (trc) 
je ústřední institucí v oblasti výzkumu a rozvoje v 
regionu Koroška a institucí v inovačním prostředí 
slovinska.

Hlavním cílem trc je vytvářet infrastrukturu pro 
stimulaci rozvojového potenciálu a zavádění 
nových znalostí jako mostu mezi vysokými školami, 
institucemi a firmami. K jejím prioritám patří 
vytvoření konkurenceschopného hospodářství a 
vytvoření nových pracovních míst v technologickém 
prostředí.

K programům, které úspěšně dokončila, jsou 
strategie nazvaná slovinská republika v informační 
společnosti, první národní širokopásmová strategie 
pro slovinsko a integrovaná regionální strategie pro 
informační společnost.

slovinsko má několik living labs, díky čemuž je trc 
kvalifikovaným partnerem pro účast v projektu de-
lan.

Jde o eliving lab (fakulta organizačních věd, 
univerzita v mariboru), slovinská automobilová 
living lab (automobilový cluster slovinska) a 

technologická síť ict. v projektu de-lan chce trc:

•  pokračovat ve své práci při zajišťování, aby inovace 
pomáhaly zvyšovat konkurenceschopnost slovinské 
ekonomiky

•  ovlivňovat národní politiku v oblasti ICT

•  spolupracovat s jinými národními living labs

•  ovlivňovat regionální politiku, zejména Program 
regionálního rozvoje 

•  provádět možné pilotní projekty (např. virtuální 
inkubátor jako living lab).

Hlavní kontaktní osoba:  davorin rogina

pozice:  ředitel trc Koroška

e-mail:  davorin.rogina@trc-koroska.si

Kontakt:  00 386 2 87 87 330

Webová stránka:  www.trc-koroska.si

ˆ

ˆ

ˆ
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vysoká škola technologická v Kaunasu (Ktu) je 
největší technickou vysokou školou v pobaltských 
zemích. Zaměřuje se na implementaci a rozvoj 
nových studijních programů a kvalitní vědecký 
výzkum. Ktu je zejména aktivní v oblasti ict na 
mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni.

univerzitní výzkumné středisko pro elektronické 
podnikání na fakultě ekonomie a managementu 
bude klíčem k účasti Ktu na projektu de-lan. 
centrum se zaměřuje na modely e-businessu, 
modelování obchodních procesů, rozvoje ontologie, 
podporu pro msp, řízení inovací, tvorbu clusterů, 
e-participation a e-governance.

Ktu již úzce spolupracuje s regionem, a proto je 
platným partnerem de-lan. univerzita je schopna 
podporovat strategii a regionální politiku díky tomu, 
že její zástupci pracují jako členové rady pro rozvoj 
informační společnosti, eKaunas, a v regionálních 
výborech Kaunasu.

Ktu přestavuje region Kaunas v síti digitálních 
ekosystémů reden a působí v několika dbe 
clusterech v šesti rámcových projektech, zejména 
envision a effort. univerzita se také jako externí 
expert účastní projektu lilan – výzkumného 
projektu living labs financovaného nordfolsk.

v rámci projektu de-lan chce Ktu rozvíjet:

•  osvědčené postupy a přenos znalostí o dbe a living 
labs

•  posilovat své vztahy s tvůrci politiky 

•  lépe porozumět dalšímu rozvoji podpory podnikání

•  příležitost dále spolupracovat v obchodních 
aktivitách 

Hlavní kontaktní osoba:  rimantas gatautis

pozice:  prof. dr., ředitel pro elektroniku 

obor:  výzkumné středisko 

e-mail:  rimantas.gatautis@ktu.lt

Kontakt:  00 37 037 300569

Webová stránka:  www.ktu.lt

vysoká škola technologická v Kaunasu, 
litva 
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nadace pro rozvoj vědy a technologie v 
extremaduře, ŠpanĚlsKo

nadace pro rozvoj vědy a technologie v extremaduře 
(fundec Yt) je neziskovou institucí s ústřední rolí v 
rozvoji hospodářské, strukturální a inovační strategie 
ve španělském regionu extremadura.

Jejím hlavním cílem je stimulovat spolupráci mezi 
podniky, rozvojovými centry a veřejnou správu a 
podporovat inovaci a technologický rozvoj v regionu 
extremadura.

fundec Yt má rozsáhlé zkušenosti s de a living 
labs, které cenným způsobem pomohly v rámci 
projektu de-lan se zjišťováním poptávky mezi 
vědeckými, technologickými a inovativními 
podniky. senior lab je žijící laboratoř založená s 
cílem zkvalitňovat kontakt mezi staršími a závislými 
lidmi a jejich sociálním prostředím pomocí ict. byly 
založeny off-line i on-line systémy, v nichž malé a 
střední podniky (sme), instituce a příjemci mohou 
analyzovat řešení a zjištění získaná ve výzkumu.

region se také účastnil iniciativy eu sen @ er 
(stříbrná hospodářská síť evropských regionů – 
silver economy network of european regions). síť 
byla vytvořena s cílem zkvalitňovat život starších 
občanů, stimulovat ekonomickou činnost pro růst a 
tvorbu pracovních míst a podporovat soudržnost a 
zapojování v rámci regionů eu.

další zkušenosti získala spolu se 17 dalšími partnery 
v digitální ekosystémové síti pro rozšiřování a 
využívání znalostí (den 4deK). cílem této iniciativy 
bylo umožnit regionům plánovat efektivní využití de 
a zajistit reálný hospodářský vliv a zlepšení pro msp.

v projektu de-lan chce fundec Yt:

•  přispívat k veškerým synergiím z projektu

•  učit se ze znalostí partnerů de 

Hlavní kontaktní osoba:  maika diaz aguilar

pozice:  oddělení pro svobodné znalosti 

e-mail:  maika@fundecyt.es

Kontakt:  00 34 9240 14600

Webová stránka:  www.fundecyt.es

de-lan - leading digital business collaboration across europe

partner dalŠí informace 
řídicí výbor
Za strategické řízení a kontrolu projektu de-lan 
odpovídá řídicí výbor. v tomto výboru je rovným 
počtem (po jednom členu) zastoupeno všech 
devět partnerů plus ředitel projektu z hlavního 
partnerského regionu, Walesu. řídicí výbor, který se 
schází dvakrát ročně, odpovídá za sledování směru 
a provádění projektu a zajišťuje, že projekt bude 

prováděn zodpovědně a bude řádně řízen a bude 
tak nabízet nejlepší možnou hodnotu za prostředky, 
které do něj byly vloženy s cílem dosáhnout co 
nejefektivnějšího a nejúčinnějšího způsobu vydávání 
veřejných prostředků.

prvními členy řídicího výboru projektu de-lan 
budou:

výzva interreg ivc 
projekt de-lan project byl schválen jako úspěšný 
projekt regionální iniciativy v podtématu informační 
společnost výzvy k podávání žádostí v rámci 
interreg ivc. celkový rozpočet na tříletý projekt činí 
2 468 701 €, z čehož 1 925 943 € bude poskytnuto z 
fondu pro evropský regionální rozvoj (erd f). 

provádění projektu bude monitorovat společná 
technická skupina (Jts) interreg ivc; hlavními 
kontaktními osobami Jts budou martina bacova 
(martina.bacova@interreg4c.eu), zodpovědná 
za činnost projektu, a marie lèbre (marie.lebre@
interreg4c.eu), zodpovědná za finanční stránku 
projektu.

1 předseda: 
vláda Walesu, Wales, uK

simon lavin simon.lavin@wales.gsi.gov.uk

2 evropská regionální asociace pro 
informační společnost (eris@), brusel, 
belgie

charles Watt charles.watt@erisa.be

3 foundation insula barataria (fib), 
castilla – la mancha, Španělsko

miguel angel ayllon miguelangel.ayllon@ibarataria.org

4 national association italian municipalities 
(anci), lazio, italy

andrea vignoli ancilazio@gmail.com

5 csp – inovace v ict, piemont, itálie michela pollone pollone@csp.it

6 nadace pro rozvoj vědy a technologie v 
extremaduře, Španělsko

maika diaz aguilar maika@fundecyt.es

7 centrum pro technologický výzkum 
Koroška, slovinsko

davorin rogina davorin.rogina@trc-koroska.si

8 Kaunas university of technology, 
lithuania

rimantas gatautis rimantas.gatautis@ktu.lt

9 Kraj vysočina, Čr vaclav Jachim jachim.v@kr-vysocina.cz

10 ředitel projektu de-lan, Wales Wayne James wayne.james@wales.gsi.gov.uk
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1. vláda Walesu, Wales, uK

2. evropská regionální asociace pro informační společnost, brusel, belgie

3. nadace insula barataria (fib), castilla – la mancha, Španělsko

4.   celostátní sdružení italských obcí (anci), lazio, itálie

5. csp – inovace v ict, piemont, itálie

6.  nadace pro rozvoj vědy a technologie v extremaduře, Španělsko

7.  centrum pro technologický výzkum Koroška, slovinsko

8. vysoká škola technologická v Kaunasu, litva

9.  Kraj vysočina, Čr
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