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Česko v digitální Evropě
V pořadí deváté vydání newsletteru Vám přináší informace o nových indexech digitalizace a inovací, aktuálně
otevřených veřejných konzultacích Evropské komise nebo nejnovějších investičních balíčcích do rozvoje sítí 5G
a kybernetické bezpečnosti.
Pěkné čtení Vám přeje Oddělení evropské digitální agendy

#HaveYourSay
Veřejná konzultace k novému Akčnímu plánu pro digitální
vzdělávání
Evropská komise v reakci na krizi COVID-19 aktualizovala
akční plán pro digitální vzdělávání, které prokázalo velké
mezery a rozdíly. Své názory na digitální vzdělávání v Evropě
můžete poskytnout prostřednictvím otevřeného formuláře
až do 4. září 2020. Více informací o veřejné konzultaci
naleznete z webu české Digikoalice.
Digitální přístup k evropskému kulturnímu dědictví
Cílem otevřené veřejné konzultace k doporučení z roku 2011
o digitalizaci kulturního materiálu je zhodnotit stávající
situaci a případně navrhnout vhodnější nástroj na podporu
digitální transformace kulturního dědictví. Komentáře je
možné posílat do 14. září 2020 prostřednictvím webových
stránek Evropské komise.
Digital Services Act (DSA) Package
Další z otevřených veřejných konzultací se váže k tzv. Digital
Services Act (DSA), který má po 20 letech revidovat směrnici
o elektronickém obchodu. Otevřená veřejná konzultace
do 8. září 2020 je skvělou příležitostí, jak ovlivnit podobu
významné legislativy a je určena jak pro širokou veřejnost tak
provozovatele online platforem. Ministerstvo průmyslu
a obchodu chystá k tématu DSA sérii seminářů v průběhu
podzimních měsíců.
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DESI 2020: Žebříček pokroku
v digitalizaci členských států EU.
Česko se umístilo na 17. místě.
Začátkem června zveřejnila Evropská
komise každoroční žebříček pokroku
v digitalizaci pod názvem „Digital
Economy and Society Index“ (DESI).
Česká republika s celkovým skóre 50,8
obsadila 17. příčku, a polepšila si tak
oproti loňskému roku. Podle výsledků
průzkumu
dosahují
Češi
nadprůměrných výsledků ve využívání
digitálních
technologií,
což
je
způsobeno širokou nabídkou služeb
soukromého sektoru a velkým
množstvím kvalitních českých e-shopů.
Zlepšili jsme se také v základních
i odborných digitálních dovednostech.
S tím souvisí zlepšení využívání
internetových
služeb,
zejména
nakupování online, využívání služeb
internetového bankovnictví nebo
získávání zpráv z nových médií.
Naopak
se
projevila
mezera
v digitalizaci
služeb
státu
či
konektivitě.
Výstupy
DESI 2020 dává Komise
do souvislosti s nedávno
schváleným plánem pro
obnovu
Evropy
a doporučuje, aby se
členské státy zaměřily
na slabá místa v indexu
při vytváření národních
plánů
obnovy.
Podrobné
informace
o DESI
2020
jsou
dostupné zde.
@digiczech
www.digitalnicesko.cz
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European Innovation Scoreboard 2020
Evropská komise v červnu rovněž zveřejnila výsledky evropského srovnání inovačního prostředí
v jednotlivých členských státech. Na základě 27 indexů kategorizuje státy do 4 skupin od „skromných“
inovátorů až po „inovační leadery“. Podle nejnovějšího průzkumu se inovační výkonnost EU stále zvyšuje
a roste také sbližování inovačních kapacit členských států EU. ČR se podle indexu řadí do skupiny
„mírných“ inovátorů, kteří vykazují pomalejší, avšak stabilní míru inovací oproti předchozímu
sledovanému období. Více o výsledcích evropského monitorování inovací se dozvíte zde.

Evropská shoda na řešení interoperability
mobilních sledovacích a varovných aplikací
Členské státy EU se za přispění Evropské komise
shodly na souboru technických specifikací, které
zajistí bezpečnou výměnu informací mezi
národními aplikacemi pro sledování ohnisek
nákazy koronavirem. Technická specifikace je
platná pro většinu sledovacích aplikací na bázi
decentralizované architektury, které již byly
nebo budou spuštěny v EU. Občané cestující do
jiné země EU tak nebudou muset stahovat
aplikace jiných států, ale vystačí si se svou
národní verzí. Celá tisková zpráva k nahlédnutí
zde.

Aktualizace „Digitálního Česka“
Dne 15. června schválila vláda České republiky
aktualizovanou verzi implementačních plánů
programu „Digitální Česko“ pro období
2020-2021. V rámci aktualizace došlo také
k revizi původních strategických dokumentů –
pilířů
„Informační koncepce“, „Digitální
ekonomika a společnost“ a „Česko v digitální
Evropě“. Změna se projevila zejména
odstraněním již splněných cílů a doplněním
nových, které reagují na dosavadní vývoj digitální
transformace a zohledňují nové priority Evropské
komise v oblasti jednotného digitálního trhu.
Nová podoba Digitálního Česka a jeho
implementačních plánů je dostupná ke stažení na
stránkách Ministerstva vnitra.

Evropské digitální investice
Inovace 5G a testovací provoz
V září 2020 bude spuštěno jedenáct nových
projektů z programu Horizont 2020 na bázi
evropského partnerství veřejného
a soukromého sektoru s cílem využít
příležitost k hardwarové inovaci sítí 5G
a ověřit ekosystémy 5G pro propojenou
a automatizovanou mobilitu (CAM). Projekty
jsou financovány evropskými zdroji v hodnotě
více než 400 miliónů EUR a soukromé
investice se podílejí na projektu až ve výši
1 miliardy EUR. Více o investicích do 5G
najdete zde.
Kybernetické zabezpečení kritické
infrastruktury
V reakci na ohrožení klíčových infrastruktur
v důsledku krize COVID-19 se Evropská
komise rozhodla výrazně posílit inovace
do oblasti kybernetické bezpečnosti
a odolnosti. Více než 38 miliónů EUR
z programu Horizont 2020 bude vyhrazeno
na pět inovačních projektů zaměřených na
prevenci a odhalování kybernetických i
fyzických hrozeb v oblasti veřejné dopravy, ecommerce, dodávkových služeb nebo
systémů smart cities. Projekty budou
zahájeny v létě 2020 a poběží dva roky. Více o
projektech najdete zde.

Connect University Online Session on "Media literacy in the digital age"
Online přednáška o mediální gramotnosti v digitální době z dílny CONNECT University je možné
sledovat v přímém přenosu 6. července od 12:30 do 14:00 hodin. Odkaz na více podrobností zde.
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