
Artykuł 5

Kontrola i ocena

1. W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania pomocy wspólnotowej, Komisja zapewnia, aby dzia-
łania podjęte w ramach niniejszej decyzji były oceniane przed ich podjęciem, w trakcie realizacji oraz po ich
wykonaniu.

2. Komisja kontroluje projekty realizowane w ramach Programu. Komisja ocenia sposób, w jaki zrealizo-
wano projekty oraz efekty ich przeprowadzenia w celu oceny, czy osiągnięto zamierzone cele.

3. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Spo-
łecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie z realizacji kierunków działania określonych w art. 1 ust.
2 do połowy 2006 roku. Komisja informuje przy tym o zgodności kwot przeznaczonych na lata 2007-
2008 z perspektywą finansową. W razie potrzeby Komisja podejmuje niezbędne kroki w ramach procedur
budżetowych na lata 2007-2008 w celu zapewnienia zgodności przyznanych rocznie środków
z perspektywą finansową. Po zakończeniu Programu Komisja składa sprawozdanie zawierające jego koń-
cową ocenę.

4. Komisja przekazuje wyniki ocen ilościowych i jakościowych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
w razie potrzeby wraz z wnioskami o zmianę niniejszej decyzji. Wyniki ocen są przesyłane przed przedsta-
wieniem projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej odpowiednio na lata 2007 i 2009.

Artykuł 6

Ramy finansowe

1. Niniejszym ustala się ramy finansowe dla przeprowadzenia działań wspólnotowych na mocy niniejszej
decyzji na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w wysokości 149 000 000 EUR,
z czego 55 600 000 EUR przypada na okres do dnia 31 grudnia 2006 r.

2. Kwotę na okres rozpoczynający się po 31 grudnia 2006 r. uważa się za potwierdzoną, jeżeli jest ona
zgodna na tym etapie z perspektywą finansową obowiązującą od roku 2007.

3. Roczne środki na okres 2005-2008 zatwierdza organ budżetowy w granicach określonych
w perspektywie finansowej. Załącznik III zawiera orientacyjny podział wydatków.

Sporządzono w,

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

DZIAŁANIA

I. WPROWADZENIE

Ogólnym celem programu eContentplus jest zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów
cyfrowych, co ułatwi tworzenie i rozpowszechnianie informacji w zakresie interesu publicznego na pozio-
mie Wspólnoty.

Program stworzy lepsze warunki dostępu do zasobów cyfrowych i usług elektronicznych, a także lepsze
warunki zarządzania nimi, w środowiskach wielojęzycznych i wielokulturowych. Rozszerzy on dostępną
dla użytkownika ofertę oraz pomoże w stworzeniu nowych sposobów korzystania z zasobów cyfrowych o
zwiększonej zawartości wiedzy. Jest to cecha niezbędna dla uczynienia zasobów dynamiczniejszymi i ich
dostosowania do szczególnych kontekstów (nauczanie, kultura, osoby ze specjalnymi potrzebami, itd.).
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Program utoruje drogę do stworzenia ramowej struktury dla wysokiej jakości zasobów cyfrowych w Europie
— Europejskiego Obszaru Zasobów Cyfrowych — poprzez ułatwienie wymiany doświadczeń i dobrych
praktyk oraz wzajemnego wzbogacania pomiędzy sektorami zasobów cyfrowych oraz ich dostawcami
i użytkownikami.

Przewiduje się trzy kierunki działań:

a) ułatwienie na poziomie Wspólnoty dostępu do zasobów cyfrowych, ich używania i wykorzystania;

b) ułatwienie poprawy jakości i wspieranie dobrych praktyk związanych z zasobami cyfrowymi
w stosunkach pomiędzy dostawcami a użytkownikami zasobów cyfrowych oraz pomiędzy poszczegól-
nymi sektorami;

c) wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi oraz ich świa-
domości.

II. KIERUNKI DZIAŁANIA

A. Ułatwienie na poziomie Wspólnoty dostępu do zasobów cyfrowych, ich używania i wykorzystania

Działania podejmowane w ramach tego kierunku działań obejmują stworzenie sieci i nawiązanie współpracy
pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, w celu wspierania tworzenia nowych usług.

Dziedziny docelowe stanowią informacje sektora publicznego, dane przestrzenne, treści edukacyjne
i kulturalne.

Szczególnie uwzględnia się:

a) wspieranie uznania w szerszym zakresie znaczenia informacji sektora publicznego, ich wartości rynko-
wej oraz skutków społecznych związanych z ich wykorzystaniem. Podjęte działania powinny usprawnić
skuteczne, transgraniczne użycie i wykorzystanie informacji sektora publicznego przez jednostki sektora
publicznego oraz przedsiębiorstwa prywatne, w tym MŚP, w celu rozwijania wartościowych produktów
i usług związanych z informacjami;

b) wspieranie szerszego wykorzystania danych przestrzennych przez jednostki sektora publicznego, przed-
siębiorstwa prywatne — w tym MŚP — oraz przez obywateli poprzez mechanizmy współpracy na
poziomie europejskim. Działania powinny dotyczyć zagadnień zarówno technicznych jak
i organizacyjnych, unikając ich powielania oraz tworzenia słabo rozwiniętych zasobów danych teryto-
rialnych. Powinny one promować interoperatywność transgraniczną, jak i koordynację pomiędzy agen-
cjami kartograficznymi oraz przyczyniać się do powstawania nowych usług na poziomie europejskim
dla mobilnych użytkowników. Powinny również wspierać wykorzystanie ogólnodostępnych standardów;

c) wspieranie rozpowszechniania ogólnodostępnych europejskich zasobów obiektów cyfrowych,
z przeznaczeniem dla instytucji edukacyjnych oraz badawczych jak również dla osób prywatnych. Dzia-
łania będą wspierały tworzenie transeuropejskich usług pośrednictwa w zakresie zasobów cyfrowych do
celów edukacyjnych wraz z odpowiednimi modelami prowadzenia działalności gospodarczej. Działania
powinny również wspierać wykorzystanie ogólnodostępnych standardów oraz tworzenie dużych grup
użytkowników analizujących i badających projekty standardów i specyfikacji, w celu uwzględnienia
europejskich aspektów wielojęzycznych i wielokulturowych przy określaniu globalnych standardów dla
zasobów cyfrowych służących celom edukacyjnym;

d) wspieranie tworzenia ogólnoeuropejskiej infrastruktury informacyjnej umożliwiającej dostęp do wyso-
kiej jakości europejskich zasobów cyfrowych o charakterze kulturalno-naukowym i ich wykorzystanie,
poprzez połączenie wirtualnych bibliotek, zbiorów wspólnotowych, itd. Działania powinny objąć skoor-
dynowane podejście do tworzenia i gromadzenia cyfrowego zapisu zbiorów, ochronę obiektów cyfro-
wych i inwentaryzację zasobów cyfrowych o charakterze kulturalno-naukowym. Powinny one uspraw-
nić dostęp do tych zasobów cyfrowych poprzez skuteczne systemy licencjonowania oraz zbiorowe
przedsprzedażne udostępnianie praw do korzystania z nich.

B. Ułatwienie poprawy jakości i rozpowszechnianie dobrych praktyk związanych z zasobami cyfrowymi
wśród ich dostawców i użytkowników oraz pomiędzy poszczególnymi sektorami

Działania podejmowane w ramach tego kierunku działań, mają na celu ułatwienie określenia i szerokiego
rozpowszechniania dobrych praktyk dotyczących metod, procesów i działań tak, aby osiągnąć lepszą jakość,
większą skuteczność oraz efektywność w tworzeniu, wykorzystywaniu i rozpowszechnianiu zasobów cyfro-
wych.
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Działania te obejmują doświadczenia określające zdolność wyszukiwania, użyteczność, możliwość powtór-
nego wykorzystania i interoperatywność zasobów cyfrowych w istniejących ramach prawnych, przy spełnia-
niu od początkowego etapu wymogów różnych grup i rynków docelowych w coraz bardziej wielojęzycz-
nym i wielokulturowym środowisku i wychodzą poza zwykłe technologie lokalizacyjne.

Działania te będą wykorzystywały zalety wzbogacania zasobów cyfrowych przy wykorzystaniu danych zro-
zumiałych dla maszyny (prawidłowo określonych semantycznie metadanych opartych na stosownej termi-
nologii opisowej, słownictwie i ontologii).

Doświadczenia będą przeprowadzane w grupach tematycznych. Gromadzenie, rozpowszechnianie
i międzysektorowy przepływ uzyskanej wiedzy będą stanowiły integralną część tych doświadczeń.

Docelowymi obszarami zastosowania są informacje sektora publicznego, dane przestrzenne, zasoby cyfrowe
o treści edukacyjnej i kulturowej oraz o charakterze naukowo-akademickim.

C. Zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi oraz podnie-
sienie ich świadomości

Działania podejmowane w ramach tego kierunku działań obejmują środki towarzyszące odpowiedniemu
ustawodawstwu dotyczącemu zasobów cyfrowych oraz promowanie wzmożonej współpracy pomiędzy pod-
miotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi, jak również rozwijanie ich świadomości. Działania te będą
wspierały rozwój kryteriów porównawczych, monitoringu i narzędzi analizy, ocenę oddziaływania Pro-
gramu, oraz rozpowszechnianie wyników. Będą przy tym identyfikowane i analizowane powstające możli-
wości oraz problemy (np. zaufanie, oznaczanie jakości, prawa własności intelektualnej w szkolnictwie) oraz
— w zależności od konkretnej sytuacji — proponowane będą rozwiązania.

ZAŁĄCZNIK II

ŚRODKI REALIZACJI PROGRAMU

1. Komisja realizuje Program zgodnie z treścią techniczną określoną w załączniku I.

2. Program będzie realizowany poprzez pośrednie działania obejmujące:

a) działania z podziałem kosztów

i) projekty stworzone dla zwiększania wiedzy, w celu ulepszenia istniejących produktów, metod i/ lub
usług i/ lub sprostania potrzebom polityk wspólnotowych. Finansowanie Wspólnoty co do zasady
nie przekroczy 50% kosztu projektu. Na rzecz jednostek sektora publicznego można dokonać
zwrotu w wysokości 100% kosztów dodatkowych;

ii) działania w zakresie dobrych praktyk służących szerzeniu wiedzy. Będą one co do zasady przepro-
wadzane w grupach tematycznych oraz połączone poprzez sieci tematyczne. Udział Wspólnoty
w środkach określonych w tym punkcie zostanie ograniczony do bezpośrednich kosztów uznanych
za niezbędne lub przydatne dla osiągnięcia szczególnych celów działania;

iii) sieci tematyczne: sieci skupiające wokół danego celu technologicznego lub organizacyjnego różne
zainteresowane podmioty tak, aby ułatwić działania koordynacyjne i przekazywanie wiedzy. Można
je połączyć z działaniami dotyczącymi dobrych praktyk. Pomoc będzie przyznawana na dodat-
kowe, uzasadnione koszty koordynowania i tworzenia sieci. Udział Wspólnoty może objąć dodat-
kowe, uzasadnione koszty związane z tymi środkami;

b) środki towarzyszące

Środki towarzyszące przyczyniają się do wprowadzania Programu w życie lub przygotowywania przy-
szłych działań. Wyłączone z tej kategorii są środki przeznaczone na wprowadzenie na rynek produk-
tów, metod lub usług, działania marketingowe i promocyjne.

i) badania wspierające Program, włączając przygotowanie przyszłych działań;

ii) wymiana informacji, konferencje, seminaria, warsztaty lub inne spotkania oraz zarządzanie zgru-
powanymi działaniami;

iii) działania związane z rozpowszechnianiem, informowaniem i komunikacją.
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