Bratysława, Budapeszt, Praga, Warszawa, 1 marca 2021 r.

Stanowisko Grupy Digital V4 w sprawie deklaracji Premierów państw
Grupy Wyszehradzkiej o współpracy przy projektach cyfrowych
Jako Digital V4, inicjatywa organizacji z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii krajów Grupy
Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, której wspólnym celem jest tworzenie polityki wspierającej
innowacyjność i cyfryzację w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zacieśnianie współpracy politycznej i
gospodarczej w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w pełni aprobujemy Deklarację podpisaną w Krakowie przez
premierów krajów Grupy Wyszehradzkiej 17 lutego 2021 r. Z zadowoleniem przyjmujemy rozwój współpracy
pomiędzy państwami V4 na polu cyfryzacji.
Z wielkim entuzjazmem dostrzegamy, że cele nakreślone w Deklaracji są zgodne z naszymi dążeniami i będą
wspierać ich realizację. Wierzymy, że zjednoczenie potencjału technologicznego w regionie V4 jest kluczowe
dla tutejszego dobrobytu. Wspólne starania na rzecz innowacji i rozwoju nowych rozwiązań
technologicznych ma zasadnicze znaczenie. Dlatego też z radością przyjmujemy wyznaczone w Deklaracji
cele, m.in. dzielenia się zasobami wiedzy, wzajemnego promowania cyfrowych osiągnięć, budowania
legislacji sprzyjającej cyfrowemu wzrostowi w naszych państwach i na arenie unijnej oraz koordynacji działań
z zakresu nowych technologii cyfrowych.
Jako że ścisła współpraca nad zagadnieniami cyfrowymi miała swoje początki właśnie w naszej branży,
jesteśmy dumni, widząc, że starania na rzecz transformacji cyfrowej zostały przeniesione na arenę
międzynarodową, zbliżając ku sobie nasze narody we wspólnym dążeniu do cyfryzacji. Z zadowoleniem
przyjmujemy fakt, że premierzy Grupy Wyszehradzkiej doceniają znaczenie rozwojowych cyfrowych
dziedzin, takich jak Big Data, rozwiązania chmurowe, przetwarzanie brzegowe, robotyka, uczenie
maszynowe, telekomunikacja oraz kompetencji i umiejętności cyfrowych.
Wyrażamy pełną zgodę z sygnatariuszami szczególnie wobec ogromnego znaczenia kwestii
cyberbezpieczeństwa, które zajmuje miejsce na samym czele rozwoju XXI wieku i wymaga naszej wspólnej,
skupionej aktywności, aby zapewnić bezpieczeństwo społeczeństwa informacyjnego i współczesnego
biznesu w Grupie Wyszehradzkiej. Wierzymy również, że cyfrowa infrastruktura i zaawansowane
technologie są nieodzowne dla funkcjonującej cyfrowej gospodarki i społeczeństwa. Starania w tym zakresie
powinny mieć szczególny wzgląd na znaczenie sztucznej inteligencji, inteligentnych miast i technologicznie
zaawansowanych usług. Te dziedziny rozwoju odegrają kluczową rolę dla wzrostu naszych społeczności w
całej Grupie V4.
W pełni podzielamy wolę budowania i umacniania współpracy w Grupie Wyszehradzkiej na polu cyfryzacji.
W istocie, w cyfrowej gospodarce państw V4 drzemie niewykorzystany potencjał. Wspólne starania na rzecz
cyfrowego rozwoju pozwolą nam stawić czoła współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom stojącym na drodze
cyfrowej gospodarki. Solidaryzujemy się również z ideą wykorzystania korzyści cyfryzacji dla społeczeństwa,
biznesu oraz administracji i stale opowiadamy się za budowaniem konkurencyjności, potencjału
innowacyjnego i wdrażania nowoczesnych technologii w całej Grupie Wyszehradzkiej.
Cyfrowe cele niosące korzyść obywatelom i przedsiębiorstwom Grupy Wyszehradzkiej znajdowały się w
samym sercu naszej wspólnej działalności, odkąd jako Grupa Digital V4 zaistnieliśmy w 2019 r. Dlatego też
pragniemy zaoferować naszą ekspertyzę, profesjonalne wsparcie i aktywny udział w wypełnianiu

postanowień Deklaracji. Jesteśmy gotowi dzielić się swoim wspólnym doświadczeniem i wiedzą z rządami
państw Grupy Wyszehradzkiej, służąc jako podmiot wyznaczony do konsultacji zagadnień cyfrowej
współpracy w naszym regionie.
Zdając sobie sprawę z istotnej roli ścisłej kooperacji nad wspólnymi projektami w zapewnieniu bezpiecznego
środowiska cyfrowego, stoimy ramię w ramię z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej, podkreślając
konieczność zajmowania wspólnych stanowisk wobec kwestii cyfrowych, abyśmy mogli reprezentować nasz
wspólny, najlepszy interes na arenie międzynarodowej. Jesteśmy pewni, że wzmożona, bliska współpraca
umocni naszą pozycję i sprawi, że nasz głos w kwestiach cyfryzacji zyska na znaczeniu na arenie
międzynarodowej z wielką korzyścią dla prawdziwie cyfrowej Grupy Wyszehradzkiej.

O Digital V4
Digital V4 to projekt organizacji z branży cyfrowej i zaawansowanych technologii w Polsce, Czechach, Słowacji i
na Węgrzech, którego celem jest wspólne tworzenie polityki wspierającej rozwój innowacyjność i digitalizację w
Europie Środkowej i Wschodniej. Inicjatywa dotyczy współpracy politycznej i gospodarczej między czterema
krajami w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4).
Przedsięwzięcie powstało w październiku 2019 r. podczas Kongresu 590 w Rzeszowie. Projekt jest tworzony we
współpracy przez cztery organizacje: Związek Cyfrowa Polska, Słowackie Stowarzyszenie IT - ITAS,
Stowarzyszenie Elektroniki Użytkowej w Czechach - ASE i Stowarzyszenie ICT Węgier - IVSZ.

