
         

 

 

„ECOOP – Cyfrowe środowisko współdziałania” 

„ECOOP – Cyfrowe środowisko współdziałania” to projekt realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC przez trzynastu 

partnerów z dwunastu krajów Unii Europejskiej. Inicjatorem i liderem tego przedsięwzięcia 

jest francuski Departament Gironde, zaś jego uczestnikami, obok Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne. 

Celem tego międzynarodowego przedsięwzięcia, które rozpoczęło się w styczniu 2012 

roku i potrwa do końca roku 2014, jest wymiana doświadczeń oraz rozwój nowych 

koncepcji wsparcia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich i małych 

miast. 

Jedną z najpopularniejszych metod 

walki z wykluczeniem cyfrowym było dotąd 

tworzenie przez instytucje publiczne 

telecentrów, oferujących szkolenia i porady 

w zakresie korzystania z komputera oraz 

Internetu oraz umożliwiających dostęp do 

sieci. Obecnie jednak, w obliczu coraz 

większych możliwości stwarzanych przez 

nowe technologie, dotychczasowe formy 

wsparcia przestają być wystarczające. 

Potrzebne są rozwiązania, oparte na 

dotychczasowych doświadczeniach i 

wykorzystujące ich rezultaty, ale kładące 

większy nacisk na aktywność w zakresie tworzenia treści oraz e-usług przez uczestników 

elektronicznej komunikacji. Projekt ECOOP, odpowiadając na ten problem, zmierza do 

wypracowania i sprawdzenia w praktyce nowego modelu wsparcia rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego na terenach wiejskich. Model ten powinien wykorzystać i pokazać 

potencjał Internetu jako środowiska, w którym rodzą się nowe inicjatywy, oraz jako 

platformy dla współdziałania lokalnej społeczności. „Cyfrowe środowisko współdziałania” 

odnosi się właśnie do specjalnie przygotowanej przestrzeni cyfrowej, która byłaby 

Partnerzy Projektu: 

 1. Rada Generalna Departamentu Gironde (Francja) 

 2. Miasto Terni (Włochy) 

 3. Akademicki Instytut Badawczy Technologii 
Komputerowych (Grecja) 

 4. Stowarzyszenie Gmin Regionu Västernorrland 
(Szwecja) 

 5. Miasto Iasi (Rumunia) 

 6. Regionalna Agencja Rozwoju Regionu 
Transdunajskiego Zachodniego (Węgry) 

 7. Miasto Jyväskylä (Finlandia) 

 8. Hrabstwo Cambridgeshire (Wielka Brytania) 

 9. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Warszawie (Polska) 

 10. Rada Prowincji Barcelona (Hiszpania) 

 11. Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie. Wydział 
Zarządzania w Koszycach (Słowacja) 

 12. ERNACT EEIG (Europejska Sieć Regionów na rzecz 
Zastosowań Technologii Komunikacyjnych, Irlandia) 

 13. Obserwatorium Obszarów Cyfrowych (Francja) 



przeznaczona dla wszystkich użytkowników i umożliwiałaby im współdziałanie w ramach 

różnych profili, potrzeb i projektów. Obejmuje ona także lokalne usługi, w szczególności te, 

które są częściowo lub w całości projektowane i świadczone przez użytkowników, 

należących do danej społeczności. 

Formuła programu INTERREG pozwala Partnerom projektu wspólnie stworzyć nowy 

model wsparcia na podstawie dotychczasowych doświadczeń w ich regionach i krajach. 

Jednym z najistotniejszych elementów projektu jest zbudowanie bazy dobrych praktyk, 

która posłuży jako materiał do analizy oraz pozwoli zidentyfikować najbardziej efektywne i 

przyszłościowe formy cyfrowych środowisk współdziałania. Baza to zostanie w wyniku 

projektu udostępniona online dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziane są także 

wizyty studyjne, celem zapoznania się z  aktualnie realizowanymi oraz zakończonymi 

inicjatywami w Finlandii i Hiszpanii (II połowa 2012 roku), we Włoszech i na Węgrzech (I 

połowa 2013 roku),  w Grecji i Polsce (I połowa 2014 roku), Szwecji (II połowa 2014 roku). 

Kolejnym niezwykle istotnym elementem projektu są trzy międzyregionalne seminaria: 

„Koncentracja na mieszkańcach i 

interesariuszach”, „Misje, budżet i szkolenie 

pośredników e-usług publicznych”, 

„Współtworzenie e-usług z mieszkańcami”. 

Ponadto w ramach projektu mają zostać 

wydane w formie elektronicznej i udostępnione 

bezpłatnie broszury, dotyczące: 

• przyswajania e-usług przez 

mieszkańców, 

• zadań, szkolenia i finansowania 

lokalnych propagatorów idei społeczeństwa 

informacyjnego, 

• sieci lokalnych i usług publicznych, 

• metodologii stworzenia i prowadzenia 

cyfrowych platform współpracy („ecoopów”). 

Planowane są także spotkania pod nazwą „Akademia ECOOP” w poszczególnych 

regionach partnerskich, mające na celu włączyć lokalne organizacje i podmioty w działania 

projektowe oraz na bieżąco przedstawiać im dotychczasowe osiągnięcia, w szczególności 

dzielić się z nimi najlepszymi praktykami, a także dyskutować i wspólnie formułować 

rekomendacje. 

Ponadto region mazowiecki został wybrany do przeprowadzenia w ramach projektu 

Ważniejsze działania na Mazowszu: 

AKADEMIE E-COOP, służące identyfikacji i analizie 
dobrych praktyk oraz wspólnemu z interesariuszami 
dyskutowaniu proponowanych rozwiązań: 

▪ co najmniej trzy spotkania (w drugiej 
połowie 2012 roku, drugiej połowie 2013 roku i 
pierwszej połowie 2014 roku), rekomendacji; 

MIKROIMPLEMENTACJA, polegająca na 
praktycznym wdrożenie sformułowanych założeń i 
rekomendacji: 

▪ co najmniej trzy spotkania (w drugiej 
połowie 2012 roku, drugiej połowie 2013 roku i 
pierwszej połowie 2014 roku), rekomendacji; 

▪ przygotowanie i wdrożenie 
mikroimplementacji, w tym co najmniej dwa oficjalne 
spotkania z interesariuszami  – 2013 rok; 

▪ wizyta studyjna w Polsce – I połowa 2014 
roku. 

ROZPOWSZECHNIANIE wiedzy o projekcie: 

▪ regionalna konferencja w II połowie 2013 
roku w Polsce; 

▪ konferencja prasowa w I połowie 2014 roku 
w Polsce. 



ECOOP „mikroimplementacji”, czyli wdrożenia wybranych założeń wypracowanego 

modelu współpracy i wsparcia w ramach bieżących działań Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego oraz w powiązaniu z projektem „Mazowsz@nie”. Jednym z 

elementów projektu „Mazowsz@nie” jest bowiem stworzenie sieci współpracy lokalnych 

interesariuszy i użytkowników oraz budowa portalu, służącego rozwojowi tej współpracy i 

tworzeniu innowacyjnych lokalnych e-usług. Z kolei bieżące działania MODR zmierzają do 

rozwoju sieci doradców rolnych i wyposażeniu jej w dodatkowe kompetencje i zadania, 

związane z wspieraniem rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W te inicjatywy 

doskonale wpisuje się projekt ECOOP, który pozwoli zapewnić niezbędną wiedzę i 

wsparcie merytoryczne dla realizowanych działań. 

Bardzo istotnym celem projektu jest także zapewnienie lokalnym władzom europejskich 

regionów nowych narzędzi działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Dlatego też, w oparciu o przeanalizowane doświadczenia oraz konsultacje z 

interesariuszami, zostaną opracowane i opublikowane rekomendacje, dotyczące 

prowadzenia regionalnej polityki wsparcia rozwoju społeczeństwa informacyjnego i 

gospodarki opartej na wiedzy. 

Realizacja projektu na terenie Mazowsza ma być wsparta przez kilkunastoosobową grupę 

roboczą, wspierającą projekt w trakcie całego okresu realizacji. Ma ona grupować osoby, 

posiadające doświadczenie z prowadzenia działań na rzecz społeczeństwa 

informacyjnego na terenach niezurbanizowanych, które chcą z jednej strony podzielić się 

swoimi doświadczeniami, a z drugiej strony mają możliwość wykorzystania 

wypracowanych w ramach Projektu rozwiązań w swojej pracy. Udział w pracach będzie 

polegał na zabieraniu głosu w dyskusjach toczonych przez media elektroniczne oraz 

uczestnictwie w spotkaniach roboczych, konferencjach oraz wyjazdach studyjnych – kilka 

razy do roku. Zapraszamy do współpracy. 


