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Nowe trendy, perspektywy na przyszłość i dalsze
finansowanie dla internetu skoncentrowanego na
człowieku w Cyfrowej Dekadzie
Podczas wydarzenia NGI Forum 2021 europejscy wizjonerzy przedstawili
swoje spostrzeżenia na temat przyszłości internetu oraz sposobów
uczynienia go środowiskiem bardziej otwartym, godznym zaufania i
zrównoważonym; Komisja Europejska ogłosiła dalsze finansowanie w
ramach programu Horyzont Europa.
W wydarzeniu on-line wzięło udział ponad 800 uczestników z ponad 50
krajów, w tym czołowi europejscy innowatorzy internetu, społeczność
open source oraz europejscy decydenci. Dyskusje skupiały się na tym,
jak utorować drogę do otwartego, godnego zaufania i zrównoważonego
internetu przyszłości. Podczas wydarzenia zaprezentowano również
wyniki projektów NGI uruchominych w ciągu ostatnich dwóch lat, a
także umożliwiono omówienie pierwszych osiągnięć inicjatywy oraz jej
kolejnych kroków.
Komisja
Europejska
ogłosiła
odnowienie
środków
unijnych
przeznaczonych na finansowanie inicjatywy NGI oraz środków w ramach
programu Horyzont Europa. W latach 2021-2022 Komisja Europejska
przeznaczy 62 mln euro na wsparczie czołowych innowatorów w
dziedzinach takich jak zaufanie i suwerenność danych w internecie,
wiarygodne wyszukiwanie i odkrywanie, architektura internetu i
technologie zdecentralizowane, a także na wzmocnioną współpracę i
współdziałanie między UE a USA oraz UE a Kanadą.
Thierry Breton, komisarz UE ds. Rynku wewnętrznego, który otworzył
wydarzenie, powiedział: “W ramach programu Horyzont Europa mamy
przed sobą siedmioletnią inwestycję. Cieszę się, że będę mógł zobaczyć
jak społeczność NGI dostarcza kluczowe technologie, przyczynia się do
rozwoju
globalnych
standardów
internetowych
i
otwartego
oprogramowania, uczestniczy w debacie politycznej oraz jest częścią
większej wizji jaką Europa realizuje w odniesieniu do przyszłości
internetu.”
Eva Kaili, posłanka do Parlamentu Europejskiego, przypomniała
uczestnikom o ważnej roli, jaką w obszarze cyfrowym odgrywają
innowacje wraz z ragulacjami oraz wspomniała, że ostatnie inicjatywy
regulacyjne UE mają na celu ochronę przejrzystości, prywatności i
odpowiedzialności w sferze cyfrowej.
Początkowe inwestycje KE w badania i innowacje w zakresie NGI (20182020) wsparły już ponad 600 badaczy internetu i innowatorów
zaangażowanych w ponad 400 projektów.
Materiały wideo oraz nagrania dostępne są pod następującymi linkami:
NGI Forum 2021 Plenary | Day 1 & Day 2
NGI Forum 2021 Elevator Pitches Contest Nominees
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W sprawie możliwości przeprowadzenia wywiadu prosimy o kontakt
pod adresem press@ngi.eu
Informacja dla redaktorów
Next Generation Internet (NGI) to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem
jest ukształtowanie rozwoju internetu w kierunku internetu ludzi. NGI jednoczy
prężnie działającą społeczność innowatorów internetu i zainteresowane strony
wokół wspólnego celu: stworzenia internetu, który zaspokaja podstawowe
potrzeby ludzi w zakresie zaufania, bezpieczeństwa i włączenia społecznego,
oraz odzwierciedla wartości i normy, którymi cieszymy się w Europie.
Początkowe inwestycje KE w badania I innowacje w dziedzinie NGI w ramach
programu Horyzont 2020 wsparły podad 600 badaczy I innowatorów
zajmujących się internetem, zaangażowanych w ponad 400 projektów
obejmujących szeroki zakres obszarów technologicznych. Projekty są
prezentowane przez samych innowatorów na NGI Forum.
Podczas wydarzenia można było zapoznać się z nadchodzącymi możliwościami
finansowania dla najlepszych innowatorów internetu, którzy chcą
kontynuować swoje prace I dołączyć do rosnącej społeczności NGI.
Komisja
Europejska
rozpoczęła
konsultacje
społeczne
w
sprawie
sformułowania zestawu zasad cyfrowych w celu promowania i podtrzymywania
wartości UE w przestrzeni cyfrowej. Konsultacje, które potrwają do 2 września,
mają na celu rozpoczęcie szerokiej debaty społecznej i zebanie opinii obywateli,
organizacji pozarządowych i obywatelskich, przedsiębiorstw, administracji i
wszystkich zainteresowanych stron. Zasady te będą wskazówką dla UE I państw
członkowskich przy opracowywaniu przepisów i regulacji cyfrowych, które
przyniosą korzyści z cyfryzacji wszystkim obywatelom. Więcej informacji na
temat konsultacji społecznych KE można znaleźć tutaj.

Kontakt dla prasy & media społecznościowe
Strona internetowa: www.ngi.eu
Email: press@ngi.eu
Facebook i Twitter: @NGI4EU #NGIForum21
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