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Ateities viešasis sektorius: mokslinių tyrimų planai ir gairės elektroninės valdžios srityje siekiant
inovatyvaus ir modernaus viešojo valdymo 2020 metais
Mykolo Romerio universiteto Informatikos ir statistikos katedra pradėjo vykdyti Europos Sąjungos 6-osios
Bendrosios Programos projektą eGovRTD2020 - Elektroninės valdžios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros
gairės 2020 (eGovRTD2020 - Roadmapping eGovernment RTD 2020: Visions and Research Measures towards
European Citizenship and Innovative Government). Pagrindinis projekto koordinatorius yra prof. dr. Maria
Wimmer, Koblenz-Landau universitetas, Vokietija. Projekto partneriai: Delft Technologijos universitetas
(Nyderlandai), CeTIM – Technologijų ir inovacijų valdymo centras (CeTIM – Center for Technology and
Innovation Management), Mykolo Romerio universitetas, Maribor universitetas (Slovėnija), EIPA – Europos
Viešojo administravimo institutas (Nyderlandai) (EIPA – European institute of Public Administration), HEC Paryžiaus Tarptautinė verslo mokykla (Prancūzija) (HEC - Ecole des Hautes Etudes Commerciales), Australijos
Nacionalinis universitetas (ANU – The Australian National University) ir Albany universiteto Valdymo
technologijų centras, JAV (Center for Technology in Government, University at Albany).
Projekto vadovas Mykolo Romerio universitete – prof. dr. Rimantas Petrauskas.
Elektroninė valdžia pastaruoju metu tapo viena tikslinių daugelio tyrimų sričių, kurios vystymas, jau atliktų
studijų teigimu, stipriai prisidėtų prie ateities Europos žinių visuomenės kūrimo. Šiuo metu siekiant užsibrėžto
tikslo – viešojo administravimo gerinimas modernizuojant valdžios institucijas– yra apžvelgiami ir vertinami
pasiekti rezultatai bei identifikuojami nauji uždaviniai vyriausybėms. Tačiau daugeliu atveju yra numatomi tik
trumpalaikiai ir vidutinės trukmės tikslai.
Projektas yra kofinansuojamas Europos Komisijos pagal Europos Sąjungos 6-ąją Bendrąją Programą (Sixth
Framework Programme), Informacinės visuomenės technologijų (IST) prioritetinę kryptį, o pati programa yra
orientuojama ilgesnei nei 5 – 7 metų perspektyvai.
Pagrindinis projekto tikslas - pakeisti Europos Bendrijos šalių viešojo valdymo aplinką integruota architektūra,
kuri atitiktų vartotojų lūkesčius bei poreikius ir kurtų viešųjų institucijų įvairovės ir inovatyvumo potencialą.
Identifikuodamas ir apibrėždamas esmines ateities tyrimų sritis, projektas eGovRTD2020, tikimasi, įneš svarų
indėlį Europos Bendrijos siekiams tapti viena pirmaujančių žinių visuomenių pasaulyje.
eGovRTD2020 projekto tikslas - identifikuoti ir apibrėžti pagrindines tyrimų kryptis, būtinas jų sudedamąsias
dalis bei galimus holistinio ir dinaminio valdymo 2020 metais įgyvendinimo modelius.
Prieš organizuojant regioninius susitikimus, kuriuose valdžios institucijų atstovai, akademinės bendruomenės
nariai bei kiti suinteresuotieji bendromis jėgomis bandys apibrėžti ateities veiksmų planus, bus atlikta išsami
atliekamų tyrimų elektroninės valdžios srityje apžvalginė studija. Vėliau atliekama skirtumų / spragų analizė
įvertins skirtį tarp identifikuotų dabartinių ir galimų ateities veiklos planų uždavinių vykdant tyrimus
elektroninės valdžios srityje. Remiantis gautais rezultatais, vėlesniuose tiksliniuose seminaruose bus sudarytos
detalios pokyčių proceso tyrimų gairės. Studijoje bus apibrėžti naujausi techniniai, organizaciniai, socialiniai,
ekonominiai ir politiniai tyrimų aspektai.
Galutinis projekto rezultatas - knygos publikavimas, kuri:
apibendrins dabartinę situaciją šiuo metu vykdomų elektroninės valdžios tyrimų kontekste,
aprašys labiausiai tikėtinus valdžios ir visuomenės vystimosi scenarijus iki 2020 metų,
apibrėš ateities tyrimų gaires elektroninės valdžios srityje iki 2020 metų tam, kad būtų įgyvendinti
potencialūs veiksmų planai šioje srityje.

Antrojo projekto etapo (2006 m. balandžio – birželio mėn.) vykdymo metu kartu su tarptautinėmis
konferencijomis yra numatyta organizuoti papildomus projekto tikslinius seminarus valdžios veiksmų
scenarijams iki 2020 metų identifikuoti.
Svarbiausios minėtos konferencijos yra:
• 2006 m. balandžio 20 – 22 d. rengiamos Rytų Europos elektroninės valdžios dienos Prahoje (Eastern
European eGov Days), Čekija;
• 2006 m. gegužės 22 – 24 d. rengiama DGO 2006 konferencija San Diege, JAV;
• 2006 m. birželio 5 – 7 d. organizuojama Bledo konferencija (Slovėnija).
2006 m. balandžio – birželio mėn. bus organizuojami keliolika regioninių ir vietos seminarų įvairiose Europos
šalyse. eGovRTD2020 projekto konsorciumas mielai kviečia visus suinteresuotuosius dalyvauti minėtuose
seminaruose bei prašo registruotis projekto koordinatorių elektroniniu paštu, adresu: egovrtd2020@unikoblenz.de. Užsiregistravusiems bus pateikta išsami bei reguliariai atnaujinama informacija apie organizuojamus
seminarus. Daugiau informacijos rasite projekto tinklalapyje adresu: http://www.egovrtd2020.org/.

eGovRTD2020 projektas IST yra kofinansuojamas Europos Komisijos pagal Europos Sąjungos 6-osios
Bendrosios Programos Informacinės visuomenės technologijų (IST) prioritetinę kryptį, 2.4.9 veiklos priemonę
(Informacinės visuomenės technologijų tyrimai inovatyviam valdymui), projekto sutarties numeris 27139.
Interneto svetainės adresas: http://www.egovrtd2020.org/.

