
1/10 

konference 

Inspirujme se… 2012 

Průhonice (CZ),  

28.11.2012 

 

Projekt  

smeSpire 

Jiří Kvapil (CENIA) 

Martin Koška (SAŢP) 



2/10 OBSAH 

 Ciele projektu 

 Špecifické ciele  

 Výstupy 

 Prezentácia Online 

 

Inspirujme se… 2012, Průhonice, 28.11.2012 



3/10 Údaje o projektu 

Začiatok projektu 1. 5. 2012 

Trvanie projektu 24 mesiacov 

Rozpočet 1 791 000 euro 

Webová stránka www.smespire.eu 
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Projekt smeSpire je podpornou akciou 7. rámcového 

programu Európskej komisie pre výskum a 

technologický rozvoj. Program je financovaný z 

Generálneho riaditeľstva pre Komunikačné siete, obsah 

a technológie (DG CONNECT) v rámci iniciatívy 

Európskej komisie podporujúce malé a stredné podniky 

so zameraním na digitálny obsah a dostupnosť v 

mnohých jazykoch. 

http://www.smespire.eu/


4/10 Ciele projektu 

 

• Cieľom projektu je podporiť a umoţniť účasť malých a 

stredných podnikov v mechanizme harmonizácie 

rozsiahlych údajov zameraných na ţivotné prostredie. 
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5/10 Špecifické ciele projektu 

• Posúdenie trhového potenciálu malých a stredných podnikov vo vzťahu 

k INSPIRE ako neoddeliteľnej súčasti Digitálnej agendy pre Európu, 

popisujúc prekáţky pre malé a stredné podniky vstúpiť na tento trh, 

pokiaľ ide o chýbajúce informácie 

 

• Porovnávať, prekladať a vyuţívať „Best Practice“ katalóg v riadení 

ochrany ţivotného prostredia 

 

• Vývoj viacjazyčného tréningového programu vo vzťahu k ţivotnému 

prostrediu  

 

• Vytvorenie partnerskej siete schopnej prenosu výsledkov znalostí v celej 

Európe, s výskumnými centrami, agentúrami pre ţivotné prostredie, 

vývojármi progresívnych technológií a digitálnymi poskytovateľmi 

obsahu. 
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6/10 Výstupy projektu 

• Posúdenie trhového potenciálu  v 12 členských štátoch EÚ pre malé a stredné 

podniky (MSP) v kontexte INSPIRE ako neoddeliteľnej súčasti digitálnej agendy 

pre Európu. Charakterizovať prekáţky vstupu týchto podnikov na trh, v zmysle 

nedostatočných znalosti (kompetencií) a potrieb vzdelávania tak ako je 

definované v pracovnom balíčku 1 (WP1). 

 

• Vzdelávací balík, obsahujúci odborný vzdelávací materiál (osnovy), ktorý je 

navrhnutý pre účely vzdelávania odborníkov v oblasti analýzy, údrţby (správy) a 

vyuţívania environmentalných údajov. Balík školení, vrátane katalógu 

preloţeného do všetkých oficiálnych jazykov zúčastnených členských krajín, bude 

k dispozícií na elektronickej školiacej platforme (e-learning). 

 

• Katalóg osvedčených postupov, vrátane poučenia z neúspešných výsledkov, v 

oblasti manaţmentu environmentálnych údajov v celej Európe. 

 

• Šírenie informácií, v podobe smeSpire dní, ktorá bude zahŕňať vzdelávacie 

semináre, ktoré majú byť organizované v 12 zúčastnených krajinách, prípadne 

organizované ako ePractice dielne. 
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7/10 Výstupy projektu 

• Podujatia, v podobe smeSpire dní, ktoré budú zahŕňať vzdelávacie semináre a 

budú organizované v 12 zúčastnených krajinách, prípadne budú organizované 

ako ePractice semináre. 

 

• Sieť malých a stredných podnikov a ďalších zainteresovaných inštitúcii s cieľom 

preklenúť priepasť medzi dopytom po environmentálnych údajoch, ktorý je 

stimulovaný  iniciatívou INSPIRE a ponukou geo-IKT riešení v kontexte účasti 

malých a stredných podnikov. 

 

• Obchodný model, ktorý si kladie za cieľ umoţniť existujúcim ale aj novým malým 

a stredným podnikom v oblasti geo-IKT premeniť technologické inovácie, ktoré sú 

súčasťou INSPIRE implementačného procesu, v ekonomické hodnoty. 

 

• Databáza obsahujúca informácie o malých a stredných podnikoch v Európe 

pôsobiacich na poli geo-IKT, ktorá bude napomáhať pri tvorbe komplexných 

obchodných štúdii a to aj po ukončení smeSpire projektu. Databáza umoţňuje 

extrahovať reálne indikátory a poskytuje tieţ zmapovanie kompetencií malých a 

stredných podnikov v celej Európe. 

 

• Zlepšenie všeobecného povedomia o význame interoperability, o EIS / EIF, a o 

relevantných výsledkov z programu ISA. 
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8/10 Cieľové skupiny a uţívatelia 

 Projekt smeSpire se zameriava na 

nasledujúce cieľové skupiny, které 

zároveň tvoria aj jeho uţívateľov: 
− Zavedené SME pôsobiace v oblasti geo-IKT 

− Nové vznikajúce SMEs v oblasti geo-IKT  
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9/10 Projektový tým (1/3) 

• 15 partnerov, 12 členských krajín EÚ 

• 8 z 15 partnerov sú SMEs, všetky sú aktívne v Geo-

IKT oblasti,  

• Koordinártor projektu SME,  

• 51% rozpočtu je alokovaných pre 8 partnerov z radov 

SME. 

• Projektový tím sa skladá okrem iného z troch 

výskumných organizácií (JRC, KULeuven a 

Fondazione GRAPHIT), 2 národných agentúr 

ţivotného prostredia (CENIA a SAŢP), neziskové 

organizácie GISIG (spadá do kategórie SME) a 

verejné inštitúcie Tracasa, majúci dlhodobé 

skúsenosti s geoinformatikov 
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10/10 Projektový tým (2/3) 
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11/10 Projektový tým (3/3) 
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12/10 1. cs-sk smeSpire workshop  

• 27.11. 2012, Praha Pruhonice 

• Poskytnutie základných informácií o projekte 

• Predstavenie dotazníku pre SMEs 

• Diskusia 

• Záver – niekoľko námetov pre projektový tím 
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