
                     

 e-SENS is an EU co-funded project under the ICT PSP 

 

Pressemeddelelse 
Dato: 20. august 2013 

  

Grant Agreement for e-SENS projektet er underskreve t 
 

”Den almene borger samt erhvervslivet burde kunne handle på tværs af et grænseløst Europæisk Digitalt 

Marked, det er formålet med internettet.” Neelie Kroes, vice præsident i Europa Kommissionen. 

 

Med underskrivelsen af Grant Agreement (under det 7. rammeprogram i EU Kommissionen) for e-

SENS projektet i august 2013, har EU Kommissionen nu givet grønt lyst til, at projektet nu officielt er 

startet. e-SENS projektet er et nyt ”large scale” projekt, som bygger på ideen om udviklingen af et 

europæisk digitalt marked ved hjælp af innovative ICT løsninger (ICT = IKT Informations- og 

Kommunikations Teknologi). På trods af at underskriften først er en realitet nu, har projektets 

aktiviteter dog været i gang siden 1. april 2013. 

Målet 
Målet med e-SENS projektet er at udvikle offentlige services, der er effektive og af høj kvalitet, 

baseret på en europæisk standard infrastruktur. Det vil konsolidere, forbedre og øge resultaterne af 

de large scale pilot projekter (LSP), som allerede er gået i luften – e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK, 

PEPPOL – ved at gøre tilgangen til systemer indenfor sundhed og jura, offentlig betaling samt 

forretnings set-up i Europa lettere. Generiske og genanvendelige løsninger vil øge mulighederne for 

at udvikle den offentlige sektor indenfor adskillige e-forvaltningsområder. 

 

Deltagere 
I e-SENS projektet deltager omkring 100 partnere repræsenterende 20 europæiske lande, heriblandt 

Norge og Tyrkiet. Ud over disse deltager ETSI (European Telecommunications Standards Institute) og 

OpenPEPPOL. En så stor deltagelse vidner om en stor interesse samt et stort behov for at udvikle 

problemfri elektroniske services på tværs af Europa. Det digitale marked forventes at blive en realitet 

for borgere og erhvervsliv og meget kan klares ved hjælp af ICT- løsninger. e-SENS vil tage et vigtigt 

skridt mod at flytte services til et højere niveau ved at gøre dem digitale, men før dette er en realitet 

skal stadig mange forhindringer overvindes – inklusiv juridiske, semantiske, organisatoriske og 

tekniske barrierer.  
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Resultatet 
Formålet med e-SENS er ikke at udvikle nye løsninger. e-SENS handler om stordriftsfordele, genbrug 

og samarbejde ved hjælp af en ny tværgående styringsmodel, der koordinerer på såvel nationalt som 

på europæisk niveau. Resultatet af projektet vil gøre tilgangen til offentlige services mere bruger 

orienteret, innovative og effektive samt sikre såvel økonomiske som tidsmæssige besparelser for 

såvel borgere som for det offentlige. Ved at sikre interoperabillitet på tværs af nationale systemer, 

kan europæiske offentlige administrationer opnå betydelig succes ved at levere innovative offentlige 

services på internationalt niveau. 

 

 

 

Yderligere information: 

 

• 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 

Venligst tilmeld dig vores Nyhedsbrev, hvis du ønsker yderlige information omkring e-SENS 

 


