Projekt EÚ SAKE.

SAKE - Semantic-enabled Agile Knowledge-based eGovernment (IST 027128) bol výskumný projekt
realizovaný medzinárodným konzorciom partnerov, kofinancovaný zo 6.rámcového programu EÚ pre
výskum a technologický rozvoj(6th Framework Programme for Research and Technological
Development). SAKE projekt začal 1.marca 2006 a trval 36 mesiacov.
Ciele
Projekt SAKE reaguje na výzvu, s ktorou sú často konfrontované organizácie verejnej správy – časté
zmeny legislatívy a vonkajšieho prostredia. Táto dynamika prostredia, v ktorej organizácie verejnej
správy pôsobia, má za následok potrebu častých modifikácií aktivít a procesov v rámci danej
organizácie. Keďže aplikácie e-Governmentu sú citlivé na tieto zmeny prostredia, je nevyhnutné
aplikovať systematický prístup, ako prvý krok k zaručeniu spoľahlivosti procesov, ako aj tokov
informácií a pracovných postupov.
Cieľom projektu SAKE je špecifikácia, vývoj a aplikácia holistického rámca a podporných nástrojov pre
agilnú verejnú správu založenú na znalostiach s využitím sémantických technológií, ktorá bude
schopná sa flexibilne prispôsobovať meniacemu sa vonkajšiemu prostrediu a potrebám. Kľúčovým
slovom v tomto kontexte je „agilná organizácia“, čiže organizácia, ktorá systematicky reaguje na
zmeny vonkajšieho prostredia pri kontinuálnom zlepšovaní kvality rozhodovacích procesov vďaka
využitiu sémantických technológií, ktoré podporujú konzistentné šírenie zmien v rámci organizácie
(ako odozvu na meniace sa vonkajšie prostredie), pri súčasnom zvyšovaní produktivity jednotlivcov aj
organizácie.
Aplikácia výsledkov projektu SAKE je relevantná najmä pre nové členské krajiny EÚ, nakoľko ich
integrácia výrazne závisí aj od schopnosti prispôsobiť ich verejnú správu existujúcim podmienkam
Európskej únie v relatívne krátkom čase.
Základné údaje projektu
Úplný názov projektu: Semantic-enabled Agile Knowledge-based eGovernment (Elektronická
verejná správa založená na znalostiach s využitím sémantických technológií)

Akronym projektu: SAKE
Referenčné číslo projektu: IST 027128
Založený v rámci: 6th FWP (Fifth Framework Programme for research and technological
development)(6.programový rámec EÚ pre výskum a technologický rozvoj)
Akčná línia: 1.1.2.-1.4.2 On-line support to democratic processes(On-line podpora
demokratických procesov)
Začiatok: 1.marca 2006
Trvanie: 36 mesiacov
Pracovný čas: 332 človeko-mesiacov
Cena projektu: 2,55 miliónov €
Dotácia Európskej komisie: 1,8 milióna €
Typ kontraktu: Kontrakty so zdieľaným financovaním

Koniec: 28.februára 2009
Stav projektu: Ukončený
Účastníci projektu
Na riešenie úloh projektu bolo založené medzinárodné konzorcium, členmi ktorého boli
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