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  TISKOVÁ ZPRÁVA 
   Brusel, 14. srpna 2013 

 

Vytyčili jsme cestu pro přeshraniční služby 

 Grantová smlouva pro projekt e-SENS byla podepsána 

 

"Lidé a podniky by měli být schopni si vše zařídit v rámci jednotného digitálního trhu bez hranic, 

v tom spočívá hodnota internetu." Neelie Kroes 

 

e-SENS, nový rozsáhlý pilotní projekt ztělesňující myšlenku rozvoje jednotného digitálního 

trhu skrze innovativní ICT řešení ve veřejné správě, byl formálně spuštěn. Projekt se oficiálně rozjel 

podpisem grantové smlouvy v srpnu 2013, přestože projektové aktivity začaly již 1.dubna 2013.  

Do projektu e-SENS se zapojilo téměř 100 partnerů z 20 evropských zemí včetně Norska a 

Turecka. Významně se na něm podílejí také ETSI (Evropský ústav pro telekomunikační normy, 

European Telecommunications Standards Institute) a OpenPEPPOL. Takto široké zapojení partnerů 

dokazuje hluboký zájem a silnou potřebu vyvinout bezproblémové elektronické služby v Evropě. Pro 

občany a podniky by se měl jednotný trh stát realitou a s pomocí ICT pro to můžeme hodně udělat. 

Projekt e-SENS umožní elektronizaci jednotlivých služeb a tím učiní významný krok v rámci jejich 

rozvoje. Nejdříve bude ovšem třeba překonat četné překážky - včetně právních, sémantických, 

organizačních a technických. 

Cílem projektu e-SENS je vyvinout efektivní a vysoce kvalitní veřejné služby založené na 

společné evropské infrastruktuře. Upevní, vylepší a rozšíří výstupy již existujících rozsáhlých pilotních 

projektů - e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK, PEPPOL - umožněním přístupu ke zdravotnictví, justičním 

systémům, veřejným zakázkám a podnikání v Evropě. Obecná a opakovaně použitelná řešení 

poskytnou příležitosti pro rozvoj veřejných služeb v mnoha oblastech eGovernmentu. 

Řešení projektu umožní zavedení nového přístupu v poskytování veřejných služeb – budou 

více orientované na uživatele, innovativnější a efektivnější, aby ušetřily čas a peníze jak občanům, tak 

vládám samotným. Primárním cílem e-SENS není vyvinout nová řešení. Projekt e-SENS je o snižování 

nákladů, o možnostech opětovného použití a o spolupráci. Jedná se o model nové správy věcí 

veřejných skrze koordinaci napříč doménami na národní a evropské úrovni. e-SENS pomůže posunout 
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doposud samostatně fungující služby směrem ke společné a sdílené přeshraniční multisektorové 

digitální infrastruktuře. 

Pokud si evropské veřejné správy uvědomí potenciál ICT, který nabízí zajištění interoperability 

různých národních systémů, mohou dosáhnout významného úspěchu v poskytování innovativních 

veřejných služeb na mezinárodní úrovni. 

 

 

 
Další informace: 
 

• e-SENS website : 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 
Pro zasílání informací o e-SENS se, prosíme, zaregistrujte k odběru našeho Newsletteru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


