
Projekt EÚ VIDI.  

 

VIDI - Visualising the impact of the legislation by analysing public discussions using statistical 

means (EP-08-01-014)  je výskumný projekt realizovaný medzinárodným konzorciom partnerov, 

kofinancovaný zo 7.rámcového programu EÚ pre výskum a technologický rozvoj(7th Framework 

Programme eParticipation). VIDI projekt začal 1.januára 2009 a bude trvať 24 mesiacov. 

Ciele 
Projekt VIDI metódami matematickej štatistiky vizualizuje výsledky diskusií na rôznych typoch 
serverov a na rôznych platformách uloženia informácie na nich. SAKE. Konzorcium, ktoré túto 
problematiku rieši si za vzorové príklady vybralo tri modely – slovinský, ktorý reflektuje na diskusie 
Slovincov na otázky okolo EU, teda je to najglobálnejší záber z troch modelov, potom maďarský, ktorý 
mapuje diskusie na serveri ministerstva práce a rodiny, teda diskusie prebiehajúce na celoštátnej 
úrovni a slovenský, kde diskusie prebiehajú na úrovni jednej mestskej časti.  
Cieľom projektu VIDI je vyvinúť taký nástroj, ktorý by dal možnosť ako diskutujúcim občanom, tak 
i ľuďom, ktorí robia v ich mene rozhodnutia (europoslanci, poslanci národných rád, miestni poslanci 
a pod.) graficky nahliadnuť na beh diskusií, vydedukovať z nich názorové trendy poprípade sa pokúsiť 
ich pomocou predpovedať vývoj v danej problematike. 

Základné údaje projektu 

Úplný názov projektu: - Visualising the impact of the legislation by analysing public discussions 
using statistical means(Vizualizácia vplyvov legislatívy analýzou verejných diskusií používajúc 
štatistické metódy) 

Akronym projektu: VIDI 
Referenčné číslo projektu: EP-08-01-014 
Založený v rámci: 7th FWP (Seventh Framework Programme eParticipation)(7.programový 
rámec EÚ pre elektronickú verejnú správu) 
Akčná línia: 1.1.2.-1.4.2 On-line support to democratic processes(On-line podpora 
demokratických procesov) 
Začiatok: 1.januára 2009 
Trvanie: 24 mesiacov 
Pracovný čas: 149 človeko-mesiacov 
Cena projektu: 1 milión € 
Dotácia Európskej komisie: 0,8 milióna € 
Typ kontraktu: Kontrakty so zdieľaným financovaním 
Koniec: 31.december 2010 
Stav projektu: Prebieha 

Účastníci projektu 

Na riešenie úloh projektu bolo založené medzinárodné konzorcium, členmi ktorého boli 



 Koordinátor projektu:  

 Research Center for Information Technologies at the University of Karlsruhe, 

FZI, Karlsruhe,  Germany 

Partneri: 
Jožef Stefan Institute, Ljublana, Slovenia 
Corvinno technology transfer center, Budapest, Hungary 
INePA, Institute for electronic participation, Ljubljana, Slovenia 
NESO, National employment and social Office, Budapest, Hungary 
Mestska cast Kosice –Sidlisko Tahanovce, LATA, Košice, Slovakia 
 

Zdroj: www.vidi-poject.eu   


