OKeZ: Najczęściej zadawane pytania
Czym jest Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie?
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Koordynowany przez spółkę Data Techno Park Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie (OKeZ) to nowoczesny klaster
technologiczny, który działa w oparciu o infrastrukturę Medycznego Centrum Przetwarzania Danych (MCPD) - ItQ
Datacenter. Firmy kooperujące w ramach OKeZ mogą współtworzyć produkty teleinformatyczne na potrzeby sektora
ochrony zdrowia, poprawiać, a także weryfikować ich dojrzałość technologiczną. Z biznesowego punktu widzenia OKeZ
wprowadza funkcjonalność tak zwanej ‘platformy deweloperskiej”, a wiec środowiska produkcyjnego dzięki któremu
można będzie bardziej efektywnie tworzyć produkty teleinformatyczne dla sektora ochrony zdrowia.
Jakie korzyści płyną z przynależności do Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie?
Z chwilą przystąpienia do OKeZ przedsiębiorcy branży IT zyskują dostęp do najnowocześniejszych zasobów
teleinformatycznych wspartych infrastrukturą ItQ Datacenter o najwyższym poziomie bezpieczeństwa danych, w tym
do: serwerów, macierzy dyskowych, baz danych, systemów archiwizacji, licencji deweloperskich oraz urządzeń kontroli
bezpieczeństwa przepływu danych. Szybki dostęp do wyżej wymienionych technologii jest możliwy dzięki wykorzystaniu
łączy szerokopasmowych, dzięki czemu wytwórcy nowych usług mogą w sposób zdalny weryfikować funkcjonalności
i poziom bezpieczeństwa proponowanych przez siebie rozwiązań.
Uczestnictwo w OKeZ pozwala na znaczne obniżenie kosztów wytarzania produktów i usług tele-medycznych dzięki
oferowanemu przez koordynatora powiązania preferencyjnemu modelowi wsparcia opartemu o mechanizm transferu
pomocy publicznej (pomoc de minimis). Z uwagi na ten mechanizm firmy kooperujące w ramach OKeZ zyskują przewagę
rynkową w stosunku do podmiotów konkurencyjnych. W ten sposób oferta OKeZ przyczynia się do wzmocnienia pozycji
rynkowej polskich przedsiębiorców.
Jakie podmioty mogą przystąpić do Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie?
Do współpracy w ramach sieci innowacji Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie oraz korzystania z zasobów ‘technologicznej
platformy deweloperskiej’ zapraszamy: przedsiębiorców (w szczególności firmy technologiczne), środowiska naukowe
i organizacje badawczo-rozwojowe (uniwersytety, prywatne firmy badawcze), podmioty sektora medycznego (szpitale,
ambulatoria, laboratoria diagnostyczne, prywatne gabinety lekarskie, apteki), instytucje sektora publicznego (jednostki
odpowiedzialne za monitoring dobrostanu zdrowotnego obywateli w takich obszarach, jak np. nadzór sanitarnoepidemiologiczny, zdrowie publiczne, ochronę środowiska, zarządzanie kryzysowe) oraz organizacje pozarządowe
(fundacje, stowarzyszenia reprezentujące pracodawców, organizacje samorządu zawodowego i grupy pro-pacjenckie).

Jakie są cele biznesowe Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie?
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Podstawowym celem OKeZ jest stworzenie sprawnego modelu biznesowego, w którym kooperujące grupy podmiotów
gospodarczych, instytucjonalnych i społecznych zrzeszonych w naszym klastrze będą wspólnie definiować i jednocześnie
wypełniać potrzeby rynkowe podstawowej grupy odbiorców usług powiązania – tj. pacjentów oraz personelu
medycznego. Model biznesowy winien być oparty o łańcuch działań, w którym przedstawiciele podmiotów świadczących
usługi medyczne definiują problemy, które są przekładane na język innowacji technologicznych, a następnie służą
tworzeniu konkretnych rozwiązań telemedycznych udostępnianych w „chmurze obliczeniowej”. Funkcjonalności
budowanych w ten sposób produktów i usług są następnie testowane w ‘warunkach naturalnych’ (np. w szpitalach,
przychodniach, laboratoriach diagnostycznych) i na bieżąco udoskonalane. W ten sposób, dzięki szerokiemu udziałowi
przedsiębiorstw, organizacji i instytucji obecnych w sektorze zdrowia pomagamy tworzyć bardzo unikalny eko-system
innowacji, którego produkty są w stanie mierzyć się z wyzwaniami wymagającego rynku medycznego. Tego rodzaju
współdziałanie pomoże kreować wartości konkurencyjne na globalnych rynkach technologii medycznych .
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W jaki sposób finansowany jest klaster?
Projekt p/n „Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, oś priorytetowa 5 „Dyfuzja
Innowacji”, działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”. Łączna wartość projektu to kwota bliska 22 mln złotych, z czego ponad 1 mln złotych pochodzi z własnych środków inwestycyjnych
koordynatora klastra, spółki Data Techno Park.
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Jaka jest struktura środków przeznaczonych na finansowanie działań klastra?
Już z chwilą rozpoczęcia starań o pozyskanie funduszy dla wsparcia rozwoju Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie
koordynator powiazania, spółka Data Techno Park, dołożył wszelkich starań aby jak największa część środków
skoncentrowana była na obszarach, które będą przede wszystkim służyły rozwojowi produktów telemedycznych. Stąd też
ponad dziewięćdziesiąt procent kwoty przeznaczono na zakup i rozwój „platformy deweloperskiej” - środowiska
produkcyjnego udostępnianego członkom OKeZ. Do tej części wydatków zaliczamy więc przede wszystkim zakup
serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych, systemów bezpieczeństwa, licencji baz danych i oprogramowania
narzędziowego. Siedem procent budżetu dedykowane jest procesowi transferu wiedzy, a więc takich działań dzięki
którym uczestnicy powiązania będą mogli trwale wzbogacić swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
warsztatach, konferencjach (w tym prowadzonych w formacie międzynarodowym), pozyskanie know-how w postaci
dostępu do raportów i wyników prac badawczych, które będą potem użyte w procesie tworzenia produktów klastra. Dwa
procenty wydatków to koszty administracyjne w tym płace, a pozostała część wydatków to obsługa prawna i promocja
Czy uczestnictwo w OKeZ wiąże się z jakimikolwiek kosztami?
Na obecnym etapie nie przewidujemy żadnych dodatkowych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach klastra.
Obszary wsparcia związane z procesem transferu wiedzy (konferencje, szkolenia, warsztaty studyjne, itp.), promocją usług
samego klastra oraz oferowane są w ramach środków własnych koordynatora i współfinansowane ze środków POIG 5.1.
Decyzje dotyczące ewentualnych wydatków dotyczących działań celowych podejmowane będą w ramach mechanizmów
statutowych klastra definiowanych w regulaminie powiazania kooperacyjnego OKeZ.
Jaka jest forma prawna działalności OKeZ?
W obecnej chwili OKeZ nie posiada osobowości prawnej a jego interesy reprezentuje koordynator, spółka Data Techno
Park.
W jaki sposób możemy stać się członkiem OKeZ?
Aby stać się członkiem Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie należy przede wszystkim wypełnić i odesłać do biura koordynatora klastra dokument p/n „Deklaracja przystąpienia do powiązania kooperacyjnego Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie”.
Decyzję o przyjęciu kandydata w szeregi uczestników powiązania decyduje Rada Klastra według zapisów statutowych
(Regulamin Klastra). Członkostwo w OKeZ zostaje potwierdzone oficjalnym certyfikatem wydanym przez koordynatora
i poświadczonym przez Przewodniczącego Rady Klastra.
W jaki sposób można uzyskać więcej informacji na temat uczestnictwa w OKeZ?
Więcej informacji na temat funkcjonowania klastra, jego zasobów technologicznych oraz perspektyw współpracy można
uzyskać na stronie internetowej OKeZ (www.klaster-ezdrowie.pl) lub bezpośrednio w biurze koordynatora klastra.
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