
                     

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

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 
   Bruselj, 14. avgust 2013 

 

Pot za čezmejne storitve je pripravljena 

 Pogodba za projekt e-SENS je podpisana 

 

Ljudje in podjetja bi morala biti sposobna izvajati transakcije znotraj enotnega digitalnega trga brez 

mej, kar je tudi prava vrednost interneta." Neelie Kroes 

 

Nov projekt velikih razsežnosti e-SENS, ki vključuje idejo o razvoju evropskega digitalnega 

trga s pomočjo inovativnih rešitev z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v javni 

upravi, je bil uradno začet s podpisom donacijske pogodbe projekta v avgustu 2013. Aktivnosti 

projekta pa tečejo že od 1. aprila letos.  

Projekt e-SENS predstavlja skoraj 100 partnerjev iz 20 evropskih držav, vključno z Norveško 

in Turčijo. K projektu veliko prispevata tudi ETSI (Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde in 

projekt “openPEPPOL”. Tako široka udeležba izkazuje velik interes in močno potrebo po razvoju 

celostnih elektronskih storitev širom Evrope. Pričakovati je, da bo enotni trg postal realnost za ljudi in 

podjetja, veliko možnosti daje prav uporaba IKT. Projekt e-SENS bo naredil pomemben korak za 

storitve s tem, da jih bo dvignil na digitalno raven. Pred tem pa je treba prebroditi še številne ovire, 

kot so: pravne, semantične, organizacijske in tehnološke. 

Namen projekta e-SENS je razviti učinkovite, visoko kvalitetne javne storitve, ki bodo 

temeljile na evropskih infrastrukturnih standardih. Projekt bo konsolidiral, izboljšal in razširil napore 

pilotov velikih razsežnosti, ki že tečejo - e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK, PEPPOL, in sicer lažjega 

dostopa do storitve na področju zdravstvu, sodnega sistema, javnih naročil in postopka ustanavljanja 

podjetij v Evropi. Generične in ponovno uporabljive rešitve bodo zagotovile priložnosti za razvoj 

javnih storitev tudi na številnih drugih področjih e-uprave. 

Rešitve projekta bodo omogočale sprejem novih pristopov v zagotavljanju javnih storitev, ki 

bodo uporabniško usmerjen, inovativne in učinkovite z namenom zagotoviti prihranek tako v času kot 
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v denarju za državljane in za javno upravo samo. Projekt e-SENS primarno ni namenjen razvijanju 

novih rešitev, temveč združuje ekonomijo obsega, ponovno uporabnost in skupinsko delo, nov način 

vodenja in koordinacije področij tako na nacionalni kot tudi EU ravni. Projekt bo pomagal prehodu s 

pristopa silosa domene k vzpostavitvi enotnih in deljenih čezsektorskih in čezmejnih digitalnih 

infrastruktur. Z realizacijo možnosti IKT, ki lahko zagotovi interoperabilnost med različnimi 

nacionalnimi sistemi, evropske javne uprave lahko dosežejo izreden uspeh v zagotavljanju inovativnih 

javnih storitev na mednarodnem nivoju. 

 

 

 

Dodatne informacije: 
 

• 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 
V kolikor bi želeli dobivati informacije o projektu e-SENS, se, prosimo, naročite na naša obvestila. 

 


