
 

Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz społeczeństwa 
informacyjnego i rozwoju branży ICT w sektorze 

audiowizualnym 

1.3. Społeczeństwo informacyjne 

 

Czas trwania: od stycznia 2012 do grudnia 2014 roku 
 

Partner wiodący: Miejska Agencja na rzecz Kompleksowego Rozwoju 

„Sevilla Global” w Sewilli (Hiszpania); 
 

Partnerzy: Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej, Agencja 
Rozwoju Lokalnego w San Sebastian (Hiszpania), Instytut Technologii 
w Cork (Irlandia), Vidzeme Planning Region (Łotwa), Związek Rad 
Lokalnych (Malta), Miasto Genua (Włochy), ERNACT (Irlandia), Miasto 
Kristiansand (Norwegia), Miasto Derry (Wielka Brytania); 
 

Budżet całkowity: 1 747 721 € 
Dofinansowanie z EFRR: 1 189 224,25 € 
Mechanizmy norweskie: 102 335 € 
Dofinansowanie dla ARRSA: 85 909,50€ 
 

OPIS PROJEKTU 

Cel projektu: identyfikacja i wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie 

polityki lokalnej i regionalnej, implementacja i rozwój technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w sektorze audiowizualnym 

i mediach, biorąc pod uwagę znaczenie tego sektora jako źródła rozwoju 

społeczno-gospodarczego regionów partnerskich. 

 

Do celów szczegółowych projektu należą: 

1. Identyfikacja, analiza i ocena polityki edukacyjnej, która ma na celu 

wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmach z branży 

usług audiowizualnych. 

2. Identyfikacja, analiza i ocena polityki regionalnej i narzędzi rozwoju oraz 

wdrażania technologii teleinformatycznych w sektorze. 

3. Identyfikacja, analiza i ocena innowacyjnych sposobów wspierania 

rozwoju techniki audiowizualnej w erze cyfrowej. 

4. Identyfikacja i wdrażanie najlepszych praktyk. 

5. Identyfikacja i transfer najlepszych praktyk w międzysektorowej, 

międzyinstytucjonalnej i międzyregionalnej współpracy w dziedzinie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Działania realizowane będą w ramach trzech grup roboczych: 

Gr. 1: Animacja, rekreacja, efekty cyfrowe (w tym gry 

komputerowe). 

Gr. 2: Produkcja treści audiowizualnej dla wspierania dystrybucji 

w erze cyfrowej. 

Gr. 3: Międzysektorowa i międzyregionalna współpraca firm 

z branży cyfrowej (centra badawcze i technologiczne) i sektora 

audiowizualnego (w tym media). 

W ramach projektu oprócz cyklicznych seminariów i warsztatów dla każdej 

grupy roboczej stworzone zostanie „Europejskie Obserwatorium”, 

opracowany zostanie Planu Wdrażania dla każdego partnera oraz 

dokument przedstawiający najlepsze praktyki, możliwe do przeniesienia 

na grunt europejski. 

www.mediaticproject.eu 

Zdjęcia obrazujące realizację działań pochodzą od 
partnera projektu, Agencji Rozwoju Regionalnego SA. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C 

http://www.mediaticproject.eu/

