
 
 

Wspólna deklaracja Grupy Wyszehradzkiej o wzajemnej współpracy przy projektach 
cyfrowych 

Kraków, 17 lutego 2021 r 

 

My, premierzy krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) - Czech, Węgier, Rzeczypospolitej Polskiej i 
Republiki Słowackiej, 

UZNAJĄC silne więzi między naszymi krajami i społeczeństwami,  

UZNAJĄC postęp w obszarze cyfrowym, jaki dokonał się w ostatnich latach dzięki wspólnym 
działaniom w ramach współpracy V4, 

UZNAJĄC potrzebę dalszego wzmacniania współpracy V4 w obszarze spraw cyfrowych poprzez 
stworzenie nowych regionalnych ram przywództwa w celu ułatwienia trwałej transformacji 
cyfrowej regionu poprzez efektywne wykorzystanie zasobów UE dostępnych w ramach 
wieloletnich ram finansowych 2021-2027 i NextGenerationEU , 

POWTARZAJĄC zobowiązania poczynione we Wspólnej Deklaracji Intencji Rady Ministrów V4 o 
wzajemnej współpracy w dziedzinie innowacji i cyfryzacji (zwanej dalej Deklaracją Warszawską), 
podpisanej na szczycie CEE Innovators Summit w Warszawie 28 marca 2017 r., 

PRZYWOŁUJĄC wnioski z Forum Ekonomicznego w Krynicy, które odbyło się 4 września 2019 r., 
Dotyczące znaczenia cyberbezpieczeństwa i technologii cyfrowych dla zapewnienia wzrostu 
gospodarczego w krajach V4, 

UZNAJĄC konkluzje Rady Europejskiej z dnia 1 października 2020 r. za podstawę współpracy w 
zakresie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy, w szczególności zalecenie przeznaczenia co 
najmniej 20% środków w ramach RRF zostanie udostępnione na transformację cyfrową,  w tym 
dla MŚP,  

UZNAJĄC potrzebę współpracy przy opracowywaniu wiarygodnych projektów cyfrowych w celu 
zidentyfikowania i przezwyciężenia społecznych, gospodarczych i politycznych aspektów 
globalnej pandemii COVID-19, 

PODKREŚLAJĄC konieczność wypracowania wspólnych stanowisk i oświadczeń w kwestiach 
cyfrowych, reprezentujących wspólne interesy sygnatariuszy na forach UE i innych forach 
międzynarodowych; 

UZNAJĄC, że budowa infrastruktury cyfrowej, w szczególności sieci 5G, jest kluczowym 
elementem innowacji i funkcjonowania gospodarki cyfrowej; 

UZNAJĄC potrzebę przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się dezinformacji rozpowszechnianej w 
internecie w celu ochrony bezpieczeństwa obywateli i przedsiębiorstw; i 

UZNAJĄC, że ścisła współpraca w ramach transgranicznych projektów europejskich i wspólnych 
działań ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia bezpiecznego i chronionego środowiska 
cyfrowego; 

Deklarujemy wzajemną dobrą wolę budowania, rozwijania i wzmacniania dwustronnej i 
wielostronnej współpracy w ramach grupy V4 w następujących obszarach: 

1) Zbudowanie wspólnych ram współpracy w sprawach cyfrowych poprzez m.in. ustanowienie 
mechanizmu konsultacji w sprawach cyfrowych na poziomie roboczym oraz wyznaczenie 
podmiotu / punktu kontaktowego do regionalnej współpracy cyfrowej z każdego z krajów V4 
(w celu wskazać możliwości podjęcia wspólnych projektów cyfrowych V4 z różnych dziedzin 
(rozwój nowych produktów, modeli biznesowych, inwestycji czy badań w zakresie 
transformacji cyfrowej); 



2) Wspólna praca w celu zabezpieczenia funduszy UE na transformację cyfrową, w szczególności 
na wspólne projekty cyfrowe V4; 

3) Nawiązanie trwałej współpracy B + R + I pomiędzy doskonałymi ośrodkami naukowo-
badawczymi w zakresie cyfryzacji (m.in. infrastruktura obliczeniowa i danych,  Big Data, 
Przemysł 4.0, sieci chmurowe i brzegowe, obliczenia o wysokiej wydajności (HPC), obliczenia 
kwantowe, sztuczna inteligencja (AI) , robotyka, uczenie maszynowe, blockchain, internet 
rzeczy (IoT), cyberbezpieczeństwo, inteligentne i cyfrowe umiejętności i kompetencje, 
telekomunikacja itp.), aby zapewnić silne powiązania między doskonałymi ośrodkami 
naukowymi i badawczymi w celu budowania silnych więzi z biznesem i promowania 
technologii transfer, tworzenie innowacyjnych produktów i wzmacnianie społeczeństwa 
obywatelskiego. 

4) Podnoszenie świadomości wśród przedsiębiorców (zwłaszcza innowacyjnych MŚP i start -
upów) krajów V4 w zakresie tworzenia zachęt do nawiązywania współpracy transgranicznej 
(w tym inwestycji i możliwości finansowych), 

5) Koordynowanie działań mających na celu poprawę konkurencyjności i potencjału 
innowacyjnego krajów V4 w kwestiach cyfrowych, a także wzmocnienie transformacji 
cyfrowej i przyspieszenie przyswajania kluczowych technologii cyfrowych przez administrację 
i biznes V4; 

6) Budowanie zasobów wiedzy, wspieranie organizacji wspólnych wydarzeń międzynarodowych 
poprzez delegowanie ekspertów i przedstawicieli wysokiego szczebla (m.in. na Forum 
Zarządzania Internetem ONZ, które odbędzie się w 2021 r. W Polsce);  

7) Wymiana najlepszych praktyk i wzajemne promowanie osiągnięć V4 w zakresie cyfryzacji, w 
tym wyników projektów transgranicznych (zwłaszcza w zakresie innowacyjnych produktów i 
usług); 

8) Współpraca przy przygotowywaniu odpowiednich aktów prawnych na poziomie UE, co 
przyczynia się do tworzenia i pomyślnego funkcjonowania transgranicznych projektów 
cyfrowych. 

9) Identyfikacja globalnych wyzwań wymagających pilnych działań (np. Poważna pandemia, 
klęski żywiołowe itp.), W przypadku których natychmiastowe i wspólne działania ekspertów 
IT i firm cyfrowych w krajach V4 mogą z powodzeniem przyczynić się do terminowych 
rozwiązań; 

10) Podjęcie innych, wspólnie ustalonych przez sygnatariuszy, działań dotyczących nowych i 
powstających technologii telekomunikacyjnych i cyfrowych technologii informatycznych oraz 
ich innowacyjnych zastosowań dla zrównoważonego rozwoju, prężnej gospodarki i 
społeczeństwa, spełniających cele ww. Inicjatyw.  

Niniejsza deklaracja nie tworzy żadnych praw ani obowiązków wynikających z prawa 
międzynarodowego i nie jest prawnie wykonalna. 

 

Za Republikę Czeską: 

 

Za Węgry: 

 

Za Rzeczpospolitą Polską: 

 

Za Republikę Słowacką: 

 

 


