
  

Projekt  ENERGIC OD (Europejska Sieć na rzecz Redystrybucji Informacji Geoprzestrzennych Społecznościom Użytkowników – 

Otwarte Dane) jest współfinansowany w ramach programu na rzecz wspierania polityki w zakresie ICT (ICT PSP) jako część 

programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) Unii Europejskiej. 
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Nowa, przebudowana strona internetowa projektu ENERGIC OD http://energic-od.eu została 
uruchomiona 15 maja 2015 r. Najważniejsze cechy zmodernizowanego serwisu to bardziej atrakcyjna 
forma graficzna strony oraz bardziej intuicyjna nawigacja w obrębie strony. 

Celem serwisu jest rozpowszechnienie informacji o projekcie oraz o jego wynikach, poprzez dotarcie 
do jak największego kręgu zainteresowanych odbiorców, w tym do użytkowników końcowych, Komisji 
Europejskiej, przedsiębiorstw prywatnych i deweloperów wirtualnych węzłów. Strona internetowa 
ENERGIC OD będzie pełnić rolę jednostkowego punktu dostępu do wirtualnych węzłów oraz aplikacji 
opracowanych na ich podstawie. 

Poprzez stronę internetową projektu będzie można pobrać publikacje związane z tematem projektu,  
a także informacje o osiągniętych wynikach w poszczególnych pakietach zadaniowych. Osoby 
zainteresowane będą miały możliwość subskrypcji biuletynu projektowego (newslettera) z aktualnymi 
informacjami dotyczącymi realizowanych zadań oraz wyników projektu. Rozpowszechnienie 
informacji o projekcie zostanie rozszerzone poprzez wykorzystanie platform społecznościowych takich 
jak Facebook, Twitter i LinkedIn. 

Projekt  ENERGIC OD [Europejska Sieć na rzecz Redystrybucji Informacji Geoprzestrzennych 
Społecznościom Użytkowników – Otwarte Dane (Open Data)] będzie realizowany przez trzy lata od 
dnia 1 października 2014 roku, a jego całkowity budżet wynosi 5,36 mln euro.  

Ustanowienie projektu było podyktowane potrzebą szerszego wykorzystania informacji 
geoprzestrzennych w warunkach dużej różnorodności licznych zasobów geoinformacyjnych. Pomimo 
podjęcia wielu działań na rzecz interoperacyjności dostępnych zasobów, w tym przede wszystkim 
otwartych danych występuje potrzeba znormalizowania dostępu do tych zasobów. 

W projekcie ENERGIC OD zastosowano rozwiązanie informatyczne w formie wirtualnych węzłów 
(Virtual Hubs), które będą działały w ramach tzw. architektury brokerskiej, zaprojektowanej  
i rozwijanej w ramach europejskich projektów badawczych. Wydzielone komponenty takiego 
rozwiązania, zwane brokerami, będą realizowały działania o charakterze interoperacyjnym, niezbędne 
do powiązania zróżnicowanych zasobów geoinformacyjnych. 

Do projektu przystąpiło 15 partnerów z pięciu różnych państw Europy (Polski, Francji, Niemiec, 
Hiszpanii i Włoch) a  koordynatorem projektu jest Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto 
sull’Inquinamento Atmosferico (CNR-IIA) we Włoszech. 

Odwiedź stronę projektu: http://energic-od.eu  
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