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ROZDZIAŁ 09 03 — I2010 — WDRAŻANIE TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH (ICT)
Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Środki 2008
Treść

Środki 2007

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

09 03

I2010 — WDRAŻANIE TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH (ICT)

09 03 01

Program ramowy na rzecz
konkurencyjności i innowacji —
Program na rzecz wspierania
polityki w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych

1.1

51 000 000

23 000 000

56 485 000

eContent plus — Promowanie
europejskiej treści cyfrowej

1.1

42 570 000

27 000 000

46 900 000

09 03 03

Działania przygotowawcze zmierzające do utworzenia systemu
internetowego w celu zapewnienia doskonalszego prawodawstwa i udziału społeczeństwa
1.1

5 000 000

4 850 000

5 000 000

09 03 04

Zakończenie poprzednich programów

09 03 04 01

Zakończenie działań związanych
z tworzeniem transeuropejskich
sieci telekomunikacyjnych (eTEN)

1.1

—

Zakończenie programu Modinis

1.1

09 03 02

09 03 04 02

Artykuł 09 03 04 — Razem
Rozdział 09 03 — Ogółem

09 03 01

Wynik 2006

RF

30 000 000

—

—

4 500 000

—

—

34 500 000

—

98 570 000

89 350 000

108 385 000

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 100 000
24 070 000 31 616 255,54 22 531 751,16

3 800 000

1 999 797,78

463 881,77

45 000 000 48 251 290,98 27 990 360,04
5 500 000

7 579 720,62

5 669 115,53

50 500 000 55 831 011,60 33 659 475,57
79 470 000 89 447 064,92 56 655 108,50

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2008
Zobowiązanie

51 000 000

Środki 2007
Płatność

23 000 000

Zobowiązanie

56 485 000

Wynik 2006
Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 100 000

Uwagi
Program na rzecz wspierania polityki ICT jest jednym z programów szczegółowych Programu amowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) Jest on związany z nowym instrumentem legislacyjnym w kontekście ram finansowych 2007–2013.
Wzmocnione zostaną działania na szczeblu UE stymulujące szersze stosowanie ICT. Działania synergetyczne na szczeblu UE
mają na celu ograniczenie niepewności i ryzyka związanych ze zbędnym powieleniem działań poprzez dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z doświadczeń i ich stosowanie; promowanie wymiaru rynku wewnętrznego usług powstałych dzięki ICT
promujących interoperacyjność i zapobiegających rozdrobnieniu. Mają również na celu stymulowanie otoczenia regulacyjnego i technologicznego niezbędnego do promowania innowacji i pokonywania potencjalnych barier (np. kulturalnych, lingwistycznych, technicznych, prawnych oraz wynikających z niepełnosprawności lub takich stanów jak dysleksja, dyspraksja,
dysfazja i dyskalkulia).
Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych zapewnia następujące działania:
a)

rozwój jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej oraz wzmocnienie wewnętrznego rynku produktów i usług
informacyjnych;

b)

stymulowanie innowacji poprzez szersze wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych;

c)

tworzenie integracyjnego społeczeństwa informacyjnego oraz bardziej wydajnych i skutecznych usług w zakresie interesu
publicznego oraz poprawę jakości życia, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych i takich, które cierpią na dysleksję, dyspraksję, dysfazję i dyskalkulię.
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Można będzie tego dokonać szczególnie poprzez wspieranie rozwoju i wykorzystania europejskich zasobów cyfrowych (1) oraz
rozwój usług w oparciu o technologie informacyjne i komunikacyjne w obszarach służących interesowi publicznemu, w tym
w obszarach elektronicznych usług opieki zdrowotnej, usług administracji elektronicznej, powszechności dostępu do usług elektronicznych, udziału w życiu publicznym dzięki usługom elektronicznym, edukacji i kształcenia oraz środowiska. Technologie
informacyjne i komunikacyjne w ramach programów na rzecz konkurencyjności i innowacji umożliwią również przedsiębiorstwom europejskim, a szczególnie MŚP, korzystanie z nowych możliwości stwarzanych przez wzrost zapotrzebowania na usługi oparte na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych.
W każdym roku zasadnicza część tego wsparcia przeznaczona będzie na ograniczoną liczbę projektów pilotażowych o dużym
oddziaływaniu. Podjęte zostaną również środki towarzyszące, takie jak działania z zakresu najlepszych praktyk upowszechniające wiedzę i sieci tematyczne obejmujące różne zainteresowane strony w zakresie danych celów szczegółowych. Będą uzupełniane monitorowaniem europejskiego społeczeństwa informacyjnego poprzez środki dostarczające wiedzy wyjściowej
niezbędnej do podejmowania decyzji politycznych oraz działania promujące i podnoszące świadomość na temat korzyści, jakie
technologie informacyjne i komunikacyjne przynoszą obywatelom, przedsiębiorstwom (szczególnie MŚ) lub organizacjom
publicznym.
Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust.1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część budżetu ogólnego.
Każdy dochód pochodzący z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, może stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1)
lit. d) rozporządzenia finansowego.
Każdy dochód z wkładów osób trzecich uwzględnionych w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów może stanowić podstawę
udostępnienia dodatkowych środków do wpisania w niniejszej pozycji zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego.
Podstawa prawna
Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca program ramowy
na rzecz innowacji i konkurencyjności (2007–2013) (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 15).
Zob. także: pozycja 09 01 04 03.
09 03 02

eContent plus — Promowanie europejskiej treści cyfrowej
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2008
Zobowiązanie

42 570 000

Środki 2007
Płatność

27 000 000

Zobowiązanie

46 900 000

Wynik 2006
Płatność

24 070 000

Zobowiązanie

31 616 255,54

Płatność

22 531 751,16

Uwagi
Podstawowym celem tego programu jest łatwiejszy dostęp do treści zapisywanych w formacie cyfrowym na terenie Europy, łatwiejsze ich wykorzystanie i stosowanie w dziedzinach wchodzących w zakres interesu publicznego — takich jak sektor informacji publicznej, dane przestrzenne i treści dotyczące edukacji, nauki i kultury — ułatwiając tworzenie i upowszechnianie
informacji i wiedzy na szczeblu unijnym. Program ten wesprze rozwój treści przekazywanej w wielu językach dla innowacyjnych usług internetowych na terenie całej Unii Europejskiej. Treści takie powinny pomóc w bardziej dynamicznym rozwoju
zapotrzebowania na szerokopasmowy dostęp do Internetu i przynieść większe korzyści przedsiębiorstwom, obywatelom i gospodarce. Program wspierać też będzie integrację informacji pochodzących z różnych systemów — niezależnie od ich formatu,
języka lub lokalizacji — i zapewni, że treści takie będą działały na różnych platformach i będą lepiej dostosowane do specyficznych potrzeb użytkowników.
(1) W fazie przejściowej w 2007 i 2008 roku będzie to realizowane w ramach programu eContent plus, który w dalszym ciągu będzie miał własną podstawę prawną.
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Szczególną uwagę przy działalności operacyjnej zwracać się będzie na:
— ułatwienie dostępu i wykorzystania treści w formacie cyfrowym,
— poprawie jakości treści w formacie cyfrowym i stosowania najlepszych praktyk w tym zakresie,
— poprawie współpracy i podniesieniu świadomości.
Wyżej opisane działania będą przedmiotem działalności, w której koszty będą dzielone, a które to działania obejmować będą:
projekty stworzone dla poprawy stanu wiedzy potrzebnej dla doskonalenia aktualnych produktów, procesów i/lub usług i/lub
dla spełnienia potrzeb polityki wspólnotowej; najlepsze praktyki upowszechniające wiedze i integrujące sieci wiedzy i sieci tematyczne w obliczu różnych uczestniczących w tych procesach stron w zakresie danego celu technologicznego i organizacyjnego. Pewne elementy będą w pełni finansowane przez Wspólnotę. Należeć będą do nich działania towarzyszące pomagające
we wdrożeniu programu lub przygotowaniu przyszłych działań (badania wspierające program; wymiana informacji, konferencje, seminaria, warsztaty lub inne spotkania i kierowanie działaniami zbiorowymi; upowszechnianie informacji, działalność
informacyjna i komunikacyjna, ocena i monitorowanie działań i projektów).
Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust.1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część budżetu ogólnego.
Każdy dochód pochodzący z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, może stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1)
lit. d) rozporządzenia finansowego.
Podstawa prawna
Decyzja Rady 96/339/WE z dnia 20 maja 1996 r. przyjmująca wieloletni wspólnotowy program mający na celu stymulowanie
rozwoju europejskiego przemysłu w zakresie treści multimedialnych i wykorzystania zasobów multimedialnych w powstającym społeczeństwie informacyjnym (INFO 2000) (Dz.U. L 129 z 30.5.1996, s. 24).
Decyzja Rady 96/664/WE z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego wspólnotowego programu promowania różnorodności językowej w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 306 z 28.11.1996, s. 40).
Decyzja Rady 2001/48/CE z dnia 22 grudnia 2000 r. przyjmująca wieloletni wspólnotowy program mający na celu stymulowanie rozwoju i wykorzystania europejskich zasobów cyfrowych w sieciach globalnych oraz promowanie różnorodności językowej w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 14 z 18.1.2001, s. 32).
Decyzja 456/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiająca wieloletni program Wspólnoty
w celu podniesienia dostępności, funkcjonalności i użyteczności treści cyfrowych w Europie (Dz.U. L 79 z 24.3.2005, s. 1).
Zob. pozycja 09 01 04 02.
09 03 03

Działania przygotowawcze zmierzające do utworzenia systemu internetowego w celu zapewnienia doskonalszego prawodawstwa i udziału społeczeństwa
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2008
Zobowiązanie

5 000 000

Środki 2007
Płatność

4 850 000

Zobowiązanie

5 000 000

Wynik 2006
Płatność

3 800 000

Zobowiązanie

1 999 797,78

Płatność

463 881,77

Uwagi
Środki przeznaczone są na utworzenie i przeprowadzenie prób systemu opartego o technologie informacyjne i komunikacyjne
umożliwiającego udział w legislacyjnym procesie decyzyjnym obywatelom, przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym i ugrupowaniom społeczno-ekonomicznym i politycznym, w sposób analogiczny do amerykańskiego systemu federalnego (American Federal Docket Management System). Większość środków zostanie zrealizowanych na zasadzie dzielenia
kosztów. Pozostałe elementy zostaną w pełni sfinansowane przez Wspólnotę i obejmą warsztaty lub inne spotkania oraz działania popularyzujące i komunikacyjne lub monitorowanie działań i projektów.
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Podstawa prawna
Działania przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
09 03 04

Zakończenie poprzednich programów

09 03 04 01

Zakończenie działań związanych z tworzeniem transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych (eTEN)
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2008
Zobowiązanie

—

Środki 2007
Płatność

30 000 000

Zobowiązanie

—

Wynik 2006
Płatność

45 000 000

Zobowiązanie

48 251 290,98

Płatność

27 990 360,04

Uwagi
Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wcześniejszych zobowiązań dotyczących sieci w sektorach telekomunikacji.
Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część budżetu ogólnego.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95 z dnia 18 września 1995 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich (Dz.U. L 228 z 23.9.1995, s. 1), ze zmianami w zakresie kwot referencyjnych wprowadzonymi rozporządzeniem (WE) nr 788/2004 (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 17), ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 680/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 162 z 22.6.2007, s. 1).
Decyzja nr 2717/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 listopada 1995 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych
dotyczących rozwoju EURO-ISDN (sieci cyfrowej z integracją usług) jako sieci transeuropejskiej (Dz.U. L 282 z 24.11.1995,
s. 16).
Decyzja nr 1336/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie zbioru wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. L 183 z 11.7.1997, s. 12), ostatnio zmieniona decyzją nr 1376/2002/WE
(Dz.U. L 200 z 30.7.2002, s. 1).
Zob. pozycja 09 01 04 03.
09 03 04 02

Zakończenie programu Modinis
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2008
Zobowiązanie

—

Środki 2007
Płatność

4 500 000

Zobowiązanie

—

Wynik 2006
Płatność

5 500 000

Zobowiązanie

7 579 720,62

Płatność

5 669 115,53

Uwagi
Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wcześniejszych zobowiązań dotyczących wieloletniego programu Modinis.
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Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust.1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część budżetu ogólnego.
Każdy dochód pochodzący z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, może stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1)
lit. d) rozporządzenia finansowego.
Podstawa prawna
Decyzja Rady 98/253/WE z dnia 30 marca 1998 r. przyjmująca wieloletni program wspólnotowy w celu stymulowania tworzenia społeczeństwa informacyjnego w Europie („społeczeństwo informacyjne”) (Dz.U. L 107 z 7.4.1998, s. 10), zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, s. 36).
Decyzja nr 2256/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. przyjmująca wieloletni program
(2003–2005) monitorowania planu działań eEuropa 2005, rozpowszechniania dobrych praktyk oraz poprawy bezpieczeństwa
sieci i informacji (Modinis) (Dz.U. L 336 z 23.12.2003, s. 1), ostatnio zmieniona decyzją nr 2113/2005/WE (Dz.U. L 344
z 27.12.2005, s. 34).

