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I. WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ PROGRAMOWANIA I ZARZĄDZANIA
ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W REGIONACH – WNIOSKI I
REKOMENDACJE Z ‘DOBRYCH’ PRAKTYK DLA WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Planowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym stało się
przedmiotem refleksji badawczej i praktyki działań władz publicznych krajów członkowskich
Unii Europejskiej w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Jest zatem wciąŜ
zagadnieniem metodycznie otwartym i domeną stawiania podstawowych pytań związanych
nie tylko z postępem w praktycznych zastosowaniach technologii teleinformatycznych, lecz
równieŜ z wpływem wdroŜeń ICT1 na przemiany społeczne i wzrost gospodarczy
w regionach.
W latach 2000-2004 działania władz publicznych w rozwiniętych krajach członkowskich UE
(w tym władz regionalnych) koncentrowały się na zapewnieniu podaŜy usług świadczonych
drogą elektroniczną, budowie infrastruktury dostępu do Internetu, oferowaniu róŜnorodnych
produktów teleinformatycznych oraz treści on-line. Traktowano je raczej jako swoiste
nowoczesne „świadczenia społeczne” na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców lokalnych
finansowane ze środków publicznych, a nie inwestycje, które przynieść winny w kolejnych
latach zwrot w postaci uruchomienia procesów rozwojowych. Takie podejście stało się jedną
z przyczyn niepowodzenia realizacji strategii Unii Europejskiej uzgodnionej w marcu 2000
roku w postaci tzw. agendy lizbońskiej.
Obecna rewizja Strategii Lizbońskiej dowartościowuje ekonomiczne znaczenie inwestycji
w rozwój gospodarki wiedzy – bazujący na synergiach kreowanych między efektywnymi
badaniami prorozwojowymi, pobudzaniem innowacyjności sektora prywatnego i rozwojem
technologii społeczeństwa informacyjnego2. W centrum uwagi władz publicznych stają
przedsiębiorstwa wykorzystujące wiedzę i wyniki badań naukowych – stające się motorem
przemian gospodarczych w skali europejskiej i współdziałające z sektorem publicznym
tworzącym warunki dla wykorzystania innowacyjnych ICT dla modernizacji i integracji UE.
Takie podejście stanowi istotne novum w Polsce, gdzie na badania naukowe i rozwój
alokowano w roku 2004 zaledwie 0,54% PKB, zaś wartość ta w ostatnich latach malała3.
RAPORT KOKA. Analizy społecznych i gospodarczych implikacji inwestycji w rozwiązania
teleinformatyczne w sferze publicznej stają się kwestią kluczowego znaczenia wobec
zdiagnozowanych w tzw. raporcie Koka4 opóźnień w realizacji agendy i celów Strategii
Lizbońskiej.
Opublikowany w listopadzie 2004 roku raport jako strategiczny cel dla krajów członkowskich
Unii Europejskiej i całej Wspólnoty uznał – przy zachowaniu specyficznego dla nich
obecnego modelu rozwoju społecznego – kreowanie dynamicznej gospodarki wiedzy,
konkurencyjnej wobec USA i innych liderów globalnych poprzez wewnętrzne reformy krajów
1

ICT (ang.) – Information and Communication Technologies – technologie informacji i komunikacji.
Ten synergiczny model często opisuje się w postaci potrójnej helisy badań, innowacji i technologii.
3
Źródło: dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Jerzy Kwieciński.
4
Wim Kok i in. Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment. Report from High Level
Group chaired by Wim Kok, Bruksela 2004. Podstawowe rekomendacje grupy ekspertów oceniających postęp
w realizacji Strategii Lizbońskiej odnoszące się do eRozwoju wskazują na konieczność pełnego wykorzystania
moŜliwości rozwiązań elektronicznej administracji (eGovernment) oraz zapewnienia co najmniej 50-procentowej
penetracji szerokopasmowego dostępu do Internetu w krajach członkowskich do 2010 roku. Raport zwraca takŜe
uwagę na potrzebę zdefiniowania jednolitych europejskich ram standaryzacyjnych w zakresie ICT.
2
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UE. Jako kluczowe czynniki powodzenia tych reform zdefiniowano zdecydowany wzrost
innowacyjności oraz dyfuzji wiedzy w europejskich gospodarkach. Czynniki te zapewnić mają
zdolność do sprostania przemianom demograficznym5 oraz zapewnić pracę dla następnych
generacji. Tak zreformowana Wspólnota ma być gotowa do sprostania ekonomicznym
wyzwaniom posiadającym swe źródła w charakterystycznym dla niej modelu społecznym.
Autorzy raportu Koka zwrócili takŜe uwagę na niedowartościowanie roli europejskiego
przemysłu jako motoru przemian i wzrostu, a takŜe deficyt narzędzi pobudzających
innowacyjność oraz narzędzi wsparcia odpowiednich dla firm sektora high-tech
wkomponowanych w instrumenty wdraŜania Strategii Lizbońskiej. W większości krajów
członkowskich nie osiągnięto takŜe postulowanego w dokumencie 3% udziału wydatków na
badania i rozwój w PKB. Nadto rozszerzenie Unii Europejskiej o dziesięć nowych państw
przyczyniło się do obniŜenia generalnych wskaźników wzrostu, między innymi w zakresie
tworzenia nowych miejsc pracy, nakładów na badania i rozwój oraz odnoszących się do
rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Raport grupy Koka rekomendował Komisji
Europejskiej pilną koncentrację działań w drugiej fazie wdraŜania Strategii Lizbońskiej (20062010) na zapewnieniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy.
STRATEGIA I2010. Zasadnicza rewizja załoŜeń Strategii Lizbońskiej, wynikająca z krytycznych
ustaleń raportu Koka, polegała na koncentracji działań państw członkowskich i instytucji
europejskich na zapewnieniu warunków do wzrostu gospodarczego i poszerzania rynku
pracy, m.in. poprzez wzrost i poprawę inwestycji w badania i rozwój; pobudzenie innowacji,
wykorzystanie ICT oraz zrównowaŜone wykorzystanie zasobów, a takŜe przyczynienie się do
rozwoju silnej europejskiej bazy przemysłowej.
W konsekwencji tej zmiany w czerwcu 2005 roku Komisja Europejska przedstawiła nowe
szczegółowe ramy strategiczne i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz
wzrostu i zatrudnienia6 redefiniujące cele i zadania wyznaczone w dokumencie eEurope
2005 – an Information Society for All z maja 2002 roku7. Podstawową diagnozę zdefiniowano
w niej zgodnie z ustaleniami raportu Koka:
Technologie informacyjne i komunikacyjne są czynnikiem silnie stymulującym wzrost
gospodarczy i zatrudnienie. Odpowiadają one za jedną czwartą wzrostu PKB i 40% wzrostu
produktywności w Unii Europejskiej. RóŜnice wyników gospodarczych pomiędzy krajami
uprzemysłowionymi moŜna w duŜej mierze wytłumaczyć wysokością inwestycji
w technologie informacyjne i komunikacyjne, poziomem badań nad nimi i zakresem ich
stosowania, oraz stopniem konkurencyjności sektorów gospodarki związanych ze
społeczeństwem informacyjnym i mediami.8 Usługi, umiejętności, media i treści związane
z ICT stanowią coraz waŜniejszy element gospodarki i społeczeństwa.
Strategiczne ramy i2010 opracowane przez Komisję Europejską wyznaczają trzy priorytety
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w krajach UE do roku 2010:

5

Por. S. Scherbov, M. Mamolo, Probablistic Population Projections for the EU-25, European Demografic
Research Papers nr 1, Vienna Institute of Demography of the Austrian Academy of Sciences; Wiedeń 2006.
6
Komisja Wspólnot Europejskich, i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu
i zatrudnienia, Bruksela 2005.
7
Komisja Wspólnot Europejskich, eEurope 2005 – an Information Society for All. Action plan, Bruksela 2002.
8
Usługi z dziedziny społeczeństwa informacyjnego i mediów zostały opisane w dokumencie Green Paper on
convergence of the telecommunications, media and information technology sectors and the implications for
regulation towards an information society approach z 1998 r. - COM(97) 623 oraz, po uwzględnieniu dalszego
rozwoju, w dokumencie Communication on the Future of European Regulatory Audiovisual Policy z 2003 r. –
COM(2003) 784. Usługi te odzwierciedlają zachodzącą obecnie konwergencję pomiędzy usługami łączności
elektronicznej, usługami z dziedziny społeczeństwa informacyjnego, usługami nadawczymi oraz powstającymi na
ich podstawie usługami dotyczącymi zawartości.
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1) ukończenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej wspierającej otwarty
i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego
i mediów
2) wzmocnienie innowacji i inwestycji w badania nad ICT, mające na celu wspieranie
wzrostu oraz tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy
3) stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, które
przyczyni się do wzrostu gospodarczego i powstawania nowych miejsc pracy
w sposób zgodny z zasadami zrównowaŜonego rozwoju, stawiając na pierwszym
miejscu lepszy poziom usług publicznych i jakość Ŝycia9.
Strategia i2010 – diagnozując zapotrzebowanie na innowacje w zakresie wykorzystania ICT
dla rozwoju krajów członkowskich (organizacyjne, procesowe, technologiczne) zwróciła
uwagę władz publicznych krajów członkowskich UE na deficyt innowacyjnego podejścia
w działaniach na rzecz rozwoju. Pełną diagnozę zagadnienia przedstawiono w tzw. raporcie
Aho10.
RAPORT AHO. Ekspercki dokument opublikowany pół roku po przedstawieniu przez Komisję
Europejską strategii i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu
i zatrudnienia koncentruje się na analizie obecnych uwarunkowań organizacyjno-prawnych
oraz finansowych podejmowania interwencji publicznych w zakresie pobudzania wzrostu
gospodarczego i kreowania nowych miejsc pracy. Przedstawia takŜe waŜne rekomendacje
dla władz, w tym instytucji europejskich, o przełomowym znaczeniu dla powodzenia
zrewidowanej Strategii Lizbońskiej.
W warstwie diagnostycznej raport Aho przede wszystkim zwraca uwagę na:
1) niski – w porównaniu z globalnymi liderami (w tym USA) – średni wzrost PKB
w ostatniej dekadzie oraz relatywnie niski wzrost produktywności pracy w krajach
UE11
2) słabą zdolność rynku UE do kapitalizacji innowacyjnych rozwiązań ICT jako
podstawowy powód niskiego wzrostu produktywności
3) przenoszenie działalności badawczo-rozwojowej z UE do krajów liderującyh
światowej stawce rozwoju gospodarczego jako wynik globalizacji działań
największych firm sektora ICT
4) fakt, iŜ produkcja rozwijana przez firmy europejskie cechuje się relatywnie
niŜszym od liderów globalnej stawki zapotrzebowaniem na rozwiązania ICT.
Odbija się to takŜe na skali inwestycji firm europejskich w badania i rozwój ICT.
5) zwiększenie produktywności w UE jako wyzwanie chwili ze względu na starzejące
się społeczeństwa i ujemny wzrost populacji. Rezultatem tego procesu będzie
dramatyczny
spadek
zasobów ludzkich
zdolnych
do
generowania
w nadchodzących latach procesów transformacji UE w kierunku gospodarki
wiedzy.
Podstawową barierą wzrostu gospodarczego opartego na innowacjach jest – zadaniem
autorów raportu Aho – cechujący Europę brak rynku przyjaznego innowacjom wynikający
z jego fragmentacji (niekonkurencyjne rynki krajowe).
9

Por. i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, s. 3.
E. Aho i in., Creating an innovative Europe. Report of Independent Expert Group on R&D and Innovation
appointed following the Hampton Court Summit and chaired by Mr. Esko Aho, Bruksela 2006
11
Por. Komisja Wspólnot Europejskich, Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu
i zatrudnienia. Wspólna koncepcja, Bruksela 2005.
10
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INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W REGIONACH. Zasadniczy kierunek
europejskiej debacie na temat rozwoju regionalnego z wykorzystaniem nadają od wielu lat
działania European Regional Information Society Association (ERIS@)12 – organizacji
skupiającej obecnie 46 członków, w tym dwa polskie województwa: małopolskie i kujawskopomorskie. Metodyka rozwijania inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
wypracowana w tej organizacji w ramach projektów RISI, IRISI oraz IANIS stanowi
podstawowy punkt odniesienia dla działań władz publicznych i powiązanych z nimi
podmiotów w regionach krajów członkowskich UE13. Pokreślić nadto naleŜy, iŜ powiązanie
zagadnień eRozwoju z zapotrzebowaniem na innowacje tak w zakresie rozwiązań
technicznych, jak i modeli organizacyjnych oraz sposobów zarządzania skutkuje
bezpośrednimi
interakcjami
strategicznych
programów
rozwoju
społeczeństwa
informacyjnego oraz regionalnych strategii innowacji14.
Kluczowe znaczenie dla opracowania i wdraŜania strategii regionalnych mają następujące
wytyczne DG ds. Polityki Regionalnej (tabela 1):
Zakres rekomendacji

Opis rekomendacji

1.

Rola władz
regionalnych
w procesie wdraŜania
strategii winna się
zmienić

Władze regionalne muszą zrozumieć swoją „nową rolę” i stać się bardziej
„katalizatorem” rozwoju niŜ ściśle wyznaczać jego kierunki. Takie
podejście upewnić ma partnerów regionalnych – szczególnie
przedsiębiorców, iŜ wspólnie z władzami mogą włączyć się w działania
na rzecz konkurencyjności gospodarek regionalnych, zaś ośrodki
badawczo-rozwojowe otworzyć na potrzeby gospodarki dzięki
finansowaniu prac badawczych.

2.

Projekty
„eksperymentalne”
powinny stanowić
komponent
regionalnych
programów
operacyjnych

Komisja Europejska rekomenduje zapisanie w regionalnych programach
operacyjnych (RPO) na lata 2007-2013 komponentu związanego
z finansowaniem projektów „eksperymentalnych” oraz stworzenie
odpowiedniego sposobu zarządzania (zespół zadaniowy) oraz metody
implementacji (wybór w konkursach ofert, krótki czas wdraŜania, ścisła
ocena rezultatów).

3.

Strategie innowacyjne
winny być
dostosowane do
uwarunkowań
regionalnych

Innowacyjność odnosi się do wielu branŜ gospodarki regionalnej i działów
sektora publicznego. Władze winny rozpoznać główne osie rozwojowe
regionów i finansować w ramach RPO projekty pobudzające innowacje
w róŜnych dziedzinach, np. rozwoju ICT, turystyce, świadczeniu usług
publicznych. Dla wsparcia planowania naleŜy rozwijać regionalny
foresight oraz prowadzenie okresowych ewaluacji przez władze
regionalne i przez niezaleŜnych ekspertów we współpracy z kluczowymi
regionalnymi interesariuszami procesów wdraŜania strategii. Istotne
znaczenie mają badania nad wskaźnikami i bechmarking regionalny.

12

Por. http://www.erisa.be.
Metodyka RISI oraz rys historyczny jej upowszechnienia w regionach Unii Europejskiej zostały szczegółowo
opisane w pracy K. Głomba Wprowadzenie do zagadnienia programowania eRozwoju w regionach europejskich,
Tarnów 2006 oraz w rozdziale I Strategii eRozwoju Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013, [Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego], Warszawa 2006. Por. takŜe Przewodnik: Jak rozwijać Regionalne
Inicjatywy Społeczeństwa Informacyjnego?, ERIS@ 2004; wydanie polskie: Stowarzyszenie „Miasta
w Internecie”, Tarnów 2006.
14
Por. Komisja Europejska, Directorate-General, „Regional Policy”, Guide Innovative strategies and actions:
Results from 15 Years of Regional Experimentation, Bruksela 2006.
13
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4.

Zarządzanie
strategiami winno
uwzględniać
moŜliwości modyfikacji
programów i działań
finansowanych w RPO

Dobrze zarządzane implementacje strategii mają realny katalityczny
wpływ na innowacyjność regionów. Osiągnięcie sukcesu moŜliwe będzie
w drodze partnerstw opartych na wspólnie podzielanych celach
i ryzykach, Wymaga to, aby programy finansowane w ramach RPO
mogły być przedmiotem zmian i adaptacji w trakcie okresu wdroŜenia.
Takie podejście ma obecnie zdecydowanie większe znaczenie niŜ
w przeszłości.

5.

Strategie winny
powstawać
w partnerstwie
z interesariuszami
regionalnymi

Współpraca i partnerstwo z „aktorami regionalnymi” zapewnić ma
właściwe określanie potrzeb oraz zaangaŜowanie potencjalnych
interesariuszy w proces wdraŜania strategii. Partnerstwa pozwalają na
wytypowanie jasnych celów i zapobiegają wyznaczaniu zbyt szerokiego
spectrum
kierunków
działań,
nie
powiązanych
realistycznie
z moŜliwościami finansowania, jakie wynikają z RPO.

6.

Realizacja strategii
z sukcesem wymaga
zdecydowanego
przywództwa

Komitet kierujący wdroŜeniem strategii powinien grupować osoby
wpływowe, zainteresowane sukcesem wdraŜania strategii.
NaleŜy
powaŜnie rozwaŜyć moŜliwość współkierowania implementacją strategii
przez silnego regionalnego partnera z sektora prywatnego. Strategia
winna być operacyjnie zarządzana przez wyspecjalizowany podmiot –
władze publiczne nie mają na ogół odpowiednich kompetencji i warunków
organizacyjno-prawnych do wdraŜania tak wielowątkowych procesów.
Komitet wdraŜający strategię nie powinien być większy niŜ 20 osób, zaś
w kwestiach szczegółowych naleŜy powoływać grupy robocze o jasno
określonym mandacie do działania.

7.

Komunikacja
i informacja stanowi
istotny element
wdraŜania strategii

Komunikacja na poziomie regionalnym i prowadzenie przemyślanych
akcji informacyjnych słuŜy: podnoszeniu świadomości mieszkańców
(podatników),
aktywizowaniu
interesariuszy
regionalnych
oraz
przyciąganiu uwagi firm (kapitał prywatny) oraz wysokokwalifikowanych
specjalistów. Działania te powinny być prowadzone przez
wyspecjalizowane podmioty – profesjonalne instytucje.

8.

BieŜąca ewaluacja
strategii zapewnia
zdolność do jej
modyfikowania trakcie
wdroŜenia

Monitoring realizacji strategii umoŜliwia okresowe oceny jej wdroŜenia a
w ich rezultacie moŜliwość modyfikowania a nawet zmiany jej celów
w celu osiągnięcia wysokich wskaźników oddziaływania. WaŜne jest
wykorzystanie do ewaluacji doświadczonych ekspertów zewnętrznych,
takŜe z innych krajów członkowskich UE. Zewnętrzni eksperci mają
szczególne znaczenie w ewaluacji projektów „eksperymentalnych” –
winni
posiadać
doświadczenie
w realizacji/ocenie
podobnych
przedsięwzięć.

9.

Wykorzystanie dobrych
praktyki z innych
regionów silnie
wzmacnia efekty
strategii

Dobre praktyki projektów „eksperymentalnych” z innych regionów oraz
branŜ mogą stanowić silny impuls do rozwoju wartościowych projektów o
silnej wartości dodanej w zakresie innowacyjności. RPO powinny
zawierać komponenty umoŜliwiające finansowanie poznawania
i studiowania dobrych praktyk w innych krajach członkowskich UE
poprzez tworzenie partnerstw i sieci międzyregionalnych, wizyty studyjne,
uczestnictwo w europejskiej wymianie wiedzy (konferencje, warsztaty)

Tabela 1. Rekomendacje DG Polityka Regionalna zawarte w Przewodniku: Innowacyjne strategie i działania:
wyniki 15 lat eksperymentów w regionach
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II. ANALIZA POWIĄZAŃ KLUCZOWYCH PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH
ZDIAGNOZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W CELU
WSKAZANIA MOśLIWOŚCI ICH ROZWIĄZYWANIA PRZY WSPARCIU NARZĘDZIAMI E
- ROZWOJU

Kluczowe problemy rozwojowe województwa zachodniopomorskiego zostały określone i
opublikowane w ostatnich latach w związku z pracami nad dokumentami strategicznymi o
charakterze regionalnym. Szczególnie obszernego materiału faktograficznego i
statystycznego dostarcza Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku
2020 oraz Strategia Budowy Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie
Zachodniopomorskim na lata 2006-2015.
Raporty z badań przeprowadzonych dla potrzeb powyŜszych dokumentów posłuŜyły dla
stworzenia analizy powiązań kluczowych problemów rozwojowych województwa.
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU 2020 wskazuje w
swej treści szereg problemów rozwojowych mających negatywny wpływ na realizowanie
polityki zrównowaŜonego rozwoju przez władze województwa. Do problemów wskazanych w
Strategii naleŜy zaliczyć między innymi:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

niewystarczająco rozwinięty system wspierania przedsiębiorczości
niski udział nakładów na prace badawczo – rozwojowe
wolny rozwój grup producenckich w regionie
niewystarczająca promocja gospodarcza regionu
słaba zdolność regionalnych podmiotów do absorpcji środków na poziomie krajowym
niedobór kadr w zakresie nowoczesnych technik, technologii i informatyki
niedostosowana do potrzeb rynku pracy struktura wykształcenia młodzieŜy
niski poziom kształcenia na wszystkich szczeblach edukacji
znaczne róŜnice w poziomie Ŝycia ludności w zaleŜności od miejsca zamieszkania
niewystarczająca w stosunku do standardów europejskich baza i poziom usług
telekomunikacyjnych
niezadowalające przygotowanie do obsługi i zapewnienia standardów rosnącego
ruchu turystów zagranicznych w regionie

Diagnoza przeprowadzona w ramach przygotowywania STRATEGII BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO W W OJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA LATA 2006-2015 prezentuje
szereg problemów mających negatywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego w
regionie. Głównymi problemami prezentowanymi w w/w dokumencie są:

▪
▪

brak rozwiniętej teleinformatycznej struktury szerokopasmowej, w szczególności na
terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach, istniejąca infrastruktura jest
kosztowna i zmonopolizowana
brak standardów informacji i usług elektronicznych w Jednostkach Samorządu
Terytorialnego ograniczający budowanie interaktywnych zasobów (baz danych) na
poziomie województwa
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

wysokie zagroŜenie wykluczeniem cyfrowym a następnie wykluczeniem społecznym
mieszkańców terenów wiejskich (po pegeerowskich), starszego pokolenia, osób
niepełnosprawnych i bezrobotnych
mała liczba publicznych punktów dostępu do Internetu
brak systemu monitorowania SI, a w szczególności brak danych na ten temat spoza
administracji samorządowej
brak portalu wojewódzkiego, zawierającego informacje społeczno–gospodarcze,
turystyczne, w zakresie kształcenia itp. oraz dowiazania do najwaŜniejszych witryn w
regionie, kraju i UE
niski udział sektora zaawansowanych technologii informatycznych w gospodarce
regionu
brak pełnej obsługi elektronicznej usług publicznych.
niewystarczająca promocja idei społeczeństwa informacyjnego
niewystarczające umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi przez
nauczycieli na wszystkich poziomach kształcenia
małe zainteresowanie realizacja projektów SI wychodzących poza infrastrukturę
teleinformatyczna, a związanych z kreowaniem zasobów informacyjnych i rozwojem
zasobów
brak współpracy i koordynacji w zakresie informatyzacji miedzy jednostkami
samorządowymi na wszystkich szczeblach

Z analiz przeprowadzonych przez autorów Strategii Budowy Społeczeństwa Informacyjnego
w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2006-2015, wynika wprost, Ŝe potencjał
wewnętrzny województwa, obecnie niemal zupełnie niewykorzystywany zlokalizowany jest
przede wszystkim w kapitale ludzkim oraz jego moŜliwościach, obecnych i w najbliŜszej
przyszłości.
Potwierdzenie tezy o niskim poziomie e-rozwoju w województwie zachodniopomorskim
znaleźć moŜna w badaniach, których wyniki opublikowano w raporcie Diagnoza Społeczna
2007. W tabeli 2 zobrazowano poziom dostępności gospodarstw domowych do
podstawowych narzędzi teleinformatycznych: komputerów stacjonarnych, komputerów
przenośnych, a takŜe do Internetu.

komputera
stacjonarnego

pozycja na tle
poszczególnych
województw

komputera
przenośnego
(laptopa,
notebooka)

pozycja na tle
poszczególnych
województw

dostępu do
Internetu w domu

pozycja na tle
poszczególnych
województw

Procent gospodarstw domowych nieposiadających:

dolnośląskie

53,54

5

95,58

4

69,9

2

kujawsko-pomorskie

65,33

14

97,12

8

82,85

14

lubelskie

65,36

15

97,17

9

81,28

13

lubuskie

57,92

10

98,27

14

75,19

9

łódzkie

55,03

6

96,77

7

73,93

7

małopolskie

49,17

3

95,73

5

70,99

5

mazowieckie

55,97

8

94,34

1

74,42

8

Województwa

opolskie

55,13

7

97,41

11

75,36

10

podkarpackie

56,03

9

97,83

13

77,46

11

9

podlaskie

61,43

11

99,03

15

72,36

6

pomorskie

52,47

4

94,84

3

70,91

4

śląskie

48,71

1

97,63

12

68,17

1

świętokrzyskie

62,91

12

99,03

16

85,08

16

warmińsko-mazurskie

63,99

13

94,64

2

79,85

12

wielkopolskie

48,96

2

96,76

6

70,58

3

zachodniopomorskie

70,42

16

97,23

10

84,51

15

Ogółem

55,99

96,54

74,5

2007

49,3

88,8

60,8

Tabela 2. Odsetek gospodarstw nieposiadających komputerów, laptopów, dostępu do Internetu w regionach
Źródło: Diagnoza Społeczna 2007

Województwo zachodniopomorskie zajmuje ostatnie miejsce w rankingu obrazującym
odsetek gospodarstw domowych nieposiadających komputera stacjonarnego, a wyprzedza
jedynie województwo świętokrzyskie jeśli brać pod uwagę odsetek gospodarstw bez dostępu
do sieci Internet. Niskiej oceny dostępności do podstawowych narzędzi teleinformatycznych
nie zmienia relatywnie wysoka (10.) pozycja w kategorii „odsetek gospodarstw domowych
nieposiadających komputera przenośnego”, gdyŜ jest to kategoria, która w badaniu
uzyskiwała minimalną liczbę pozytywnych wskazań.
Nieco lepiej zachodniopomorskie moŜna ocenić z perspektywy
uŜytkowników Internetu w województwach, co obrazuje rysunek 1.

Rysunek 1. Odsetek uŜytkowników Internetu w województwach w roku 2007
Źródło: Diagnoza Społeczna 2007
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badania

odsetka

Najsłabsze pod względem korzystania z Internetu są województwa: świętokrzyskie,
warmińsko – mazurskie, lubelskie, kujawsko – pomorskie, a bezpośrednio przed nimi
klasyfikowane jest województwo zachodniopomorskie ze wskaźnikiem na poziomie 36,6%.
Oznacza to, Ŝe nieco ponad 1/3 mieszkańców regionu korzysta z Internetu.
Pośrednim efektem niskiego poziomu korzystania z Internetu, jest równieŜ powszechność
korzystania przez społeczeństwo z serwisów internetowych instytucji publicznej. Dane na
temat częstotliwości odwiedzania stron www (pośród osób korzystających z Internetu)
przedstawia tabela 3.
Odsetek osób uzyskujących informacje ze stron www instytucji publicznych
(wśród osób korzystających z Internetu)
województwo
Nigdy

Kiedyś, nie w tym
tygodniu

W ostatnim tygodniu

dolnośląskie

48,63

28,63

22,75

kujawsko-pomorskie

52,58

24,74

22,68

lubelskie

54,90

30,07

15,03

lubuskie

57,95

25,00

17,05

łódzkie

61,35

25,12

13,53

małopolskie

46,99

28,51

24,50

mazowieckie

54,83

26,63

18,54

opolskie

57,33

21,33

21,33

podkarpackie

49,31

34,72

15,97

podlaskie

41,84

31,63

26,53

pomorskie

52,55

30,10

17,35

śląskie

48,27

31,19

20,54

świętokrzyskie

60,00

25,71

14,29

warmińsko-mazurskie

56,84

27,37

15,79

wielkopolskie

50,90

31,41

17,69

zachodniopomorskie

63,37

23,76

12,87

Ogółem

52,47

28,58

18,95

2007

46,1

32,6

21,3

Tabela 3. Odsetek osób uzyskujących informacje ze stron www instytucji publicznych (wśród osób korzystających
z Internetu)
Źródło: Diagnoza Społeczna 2007

Analiza danych zamieszczonych w tabeli 3 pozwala jednoznacznie stwierdzić, Ŝe
mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego najrzadziej korzystają z moŜliwości
znalezienia informacji w serwisach prowadzonych przez organy administracji. Z uwagi na
fakt, Ŝe popularność projektów elektronicznej administracji wciąŜ wzrasta – z całą pewnością
warto zastanowić się nad zapotrzebowaniem na usługi publiczne świadczone drogą
elektroniczną.
Bardzo niskie wskaźniki osiąga województwo zachodniopomorskie jeśli brać pod uwagę
nakłady na działalność innowacyjną per capita, co obrazują wyniki zaprezentowane w
zamieszczonej poniŜej tabeli 4.
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województwo

wartość wskaźnika
na 1 mieszkańca [zł]

pozycja w kraju w
roku 2005

2005
dolnośląskie

140

15

kujawsko-pomorskie

710

1

lubelskie

270

9

lubuskie

540

2

łódzkie

240

12

małopolskie

320

8

mazowieckie

250

11

opolskie

330

7

podkarpackie

130

16

podlaskie

440

3

pomorskie

220

13

śląskie

400

4

świętokrzyskie

270

9

warmińsko-mazurskie

400

4

wielkopolskie

360

6

zachodniopomorskie

180

14

Polska

380

Tabela 4. Nakłady na działalność innowacyjną w województwach na 1 mieszkańca w 2005 roku
Źródło: GUS (2005)

180 zł na 1 mieszkańca – to wynik plasujący region na trzeciej od końca pozycji w rankingu
polskich województw. Jest to wskaźnik na poziomie blisko 4-krotnie niŜszym aniŜeli w
przypadku województwa kujawsko – pomorskiego, a 3-krotnie niŜszym niŜ analogiczne
wyliczenie dla województwa lubuskiego.
Obrazu niskiego potencjału e-rozwoju w regionie zachodniopomorskim dopełnia analiza
porównawcza warunków dla edukacji z uŜyciem narzędzi teleinformatycznych w szkołach, co
ilustrują dane zawarte w tabelach 5 i 6.
Udział szkół wyposaŜonych w komputery
Jednostka terytorialna

Ogółem
2003

2004

2005

2006

[%]

[%]

[%]

[%]

POLSKA

67,15

72,30

74,80

79,80

zachodniopomorskie

68,95

72,30

74,30

76,90

Tabela 5. Odsetek szkół w województwach posiadających komputery w roku 2006
Źródło: GUS (2007)

Województwo zachodniopomorskie – w świetle danych statystycznych GUS – legitymuje się
najniŜszym odsetkiem szkół wyposaŜonych w komputery. W 2006 roku blisko 1/4 szkół w
regionie nie mogła korzystać z komputerów w procesie nauczania. Co jednak waŜniejsze –
na przestrzeni ostatnich czterech lat – coraz bardziej niekorzystnie wypada porównanie
zachodniopomorskiego ze średnią krajową.

12

Liczba uczniów przypadających na 1 komputer
Jednostka terytorialna

Ogółem
2003

2004

2005

2006

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

POLSKA

35,50

28,00

25,00

17,98

zachodniopomorskie

37,00

30,00

28,00

20,90

Tabela 6. Liczba uczniów w województwach przypadających na 1 komputer w szkołach w roku 2006
Źródło: GUS (2006)

Podobnie jak w przypadku odsetka szkół wyposaŜonych w komputery, równieŜ w przypadku
badania mającego na celu ustalenie liczbę uczniów przypadających na 1 komputer – i w tym
zestawieniu województwo zachodniopomorskie plasuje się na ostatniej pozycji. Kolejną
analogią jest zwiększająca się róŜnica pomiędzy wartością wskaźnika dla regionu w
stosunku do średniej ogólnopolskiej.
Problemy rozwojowe województwa sformułowane przez autorów dokumentów strategicznych
o znaczeniu regionalnym, a takŜe będące wynikiem ogólnodostępnych badań
porównawczych mierzących rozwój polskich regionów – winny być rozwiązywane poprzez
uruchomienie przez władze województwa Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata
2008 – 2010. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest inicjatywa Pro@CTIS –
Zachodniopomorski Alians na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Rozpoczęcie realizacji projektu Pro@CTIS, sprawi Ŝe województwo zachodniopomorskie
dołączy do elitarnej grupy regionów europejskich, które za jeden ze swoich celów
strategicznych uznają tworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy, funkcjonującego w
otoczeniu rozwiązań i narzędzi ICT.
Jak pokazują doświadczenia w zakresie planowania i wdraŜania projektów społeczeństwa
informacyjnego na poziomie regionalnym w latach 2004-2005 istnieje realna potrzeba
stworzenia systemu wsparcia w dla władz regionów oraz beneficjentów środków funduszy
strukturalnych w zakresie:
1.
2.

3.

4.

programowania (planowania) regionalnych polityk rozwoju społeczeństwa
informacyjnego
koncentracji i koordynacji prac na poziomie regionalnym na projektach ICT o
silnym wpływie na zrównowaŜony rozwój regionu i przeciwdziałających
pogłębianiu się ‘wykluczenia informacyjnego’ na ogół powiązanego z
‘wykluczeniem społecznym’
podnoszenia poziomu wiedzy o zastosowaniach ICT w modernizacji sektora
publicznego (m.in. edukacji i systemu szkolnego, administracji publicznej, kultury i
dziedzictwa kulturowego, transportu publicznego, gospodarki komunalnej, zdrowia
publicznego i bezpieczeństwa)
doradztwa dla organizatorów przedsięwzięć na rzecz e - rozwoju regionalnego i
lokalnego, w tym doradztwa związanego z przygotowaniem i realizacją projektów
finansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Mając na uwadze powyŜsze, naleŜy zwrócić uwagę na kluczowe dla rozwoju regionu
znaczenie inicjatywy Pro@CTIS, która winna stanowić swoiste narzędzie strategicznego
wsparcia władz województwa w kreowaniu polityki e-Rozwoju.
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Podczas przygotowywania niniejszej koncepcji, autorzy dokonali szczegółowej kwerendy
dokumentów o charakterze strategicznym w skali regionalnej, a takŜe analizy danych
statystycznych oraz ogólnodostępnych badań i opracowań naukowych dotyczących
województwa zachodniopomorskiego. W wyniku tych prac zdiagnozowano szereg barier i
problemów, których rozwiązanie jest warunkiem sine qua non dla modernizacji regionu
opartej na innowacyjnym e-Rozwoju. W świetle przeprowadzonych analiz, wywodzi się
konieczność:






przezwycięŜenia wskazanych – głównie w odniesieniu do Strategii Budowy
Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 20062015 oraz w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 –
problemów, co będzie mieć kluczowe znaczenie dla realizacji przez samorząd
wojewódzki polityki zrównowaŜonego rozwoju, wspieranego Technologiami Informacji
i Komunikacji. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na fakt, Ŝe polityka zmierzająca ku
wyrównywaniu szans pomiędzy regionami europejskimi będzie miała w najbliŜszych
latach priorytetowe znaczenie dla Komisji Europejskiej. Oznacza to, Ŝe niezbędnym
działaniem wydaje się uruchomienie przedsięwzięć mających na celu pobudzenie
potencjału regionu poprzez realizację polityki e-Rozwoju oraz stworzenie warunków
dla właściwego rozwoju kapitału ludzkiego, co winno stanowić motor napędowy
województwa w perspektywie najbliŜszych kilku lat.
realizacji przedsięwzięć, które zapewnią stworzenie dobrych warunków dla rozwoju
gospodarczego województwa, co wynika bezpośrednio z wniosków i zaleceń
sformułowanych w raportach Koka i Aho, a takŜe w dokumencie i201015 –
wskazujących, Ŝe jednym z głównych czynników powodujących regularny wzrost PKB
oraz wzrost produktywności w skali regionu są inwestycje w teleinformatykę.
wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technologicznych przy realizacji zadań
ukierunkowanych na modernizację regionu, ze szczególnym uwzględnieniem
tworzenia ram dla e-Rozwoju w skali lokalnej, subregionalnej i wojewódzkiej.
Prowadzenie polityki prorozwojowej przez Zarząd Województwa winno być wspierane
narzędziami ICT, których stworzenie przewidziano w realizacji przedsięwzięć
opisanych w komponencie dotyczącym wsparcia realizacji regionalnych projektów na
rzecz e-Rozwoju w ramach inicjatywy Pro@CTIS.

Zgodnie z załoŜeniami autorów niniejszej koncepcji, realizacja inicjatywy Pro@CTIS pozwoli
na uruchomienie w regionie szeregu róŜnorodnych projektów zawierających komponent
teleinformatyczny, w tym takŜe związanych z posiadaniem i zwiększaniem umiejętności i
kompetencji wynikających z obsługi sprzętu i aplikacji ICT.

15

Zob. Rozdział I Koncepcji…
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III. CELE PROJEKTU PRO@CTIS

Najistotniejszymi barierami w transferze i absorpcji innowacyjności w województwie
zachodniopomorskim są: (1) relatywnie niski status wykształcenia mieszkańców
województwa, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania technologii informacyjno komunikacyjnych; (2) deficyt wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań ICT kadr
kierowniczych sektora publicznego, zwłaszcza na terenach wiejskich; (3) lokalizacja firm
sektora ICT głównie w ośrodku stołecznym, co jest przejawem słabego popytu na
rozwiązania ICT w bez mała całym regionie; (4) brak zintegrowanych struktur zarządzania
rozwojem społeczeństwa informacyjnego w regionie – wielość nieskoordynowanych
inicjatyw, słabych merytorycznie i organizacyjnie; (5) województwo zachodniopomorskie
słabo absorbuje pozytywne doświadczenia i wiedzę wywiedzioną z dobrych praktyk regionów
UE w zakresie innowacyjnego rozwoju, co wynika z deficytu profesjonalnych, edukacyjnych
kontaktów liderów sektora publicznego z partnerami z wiodących regionów UE.
Projekt Pro@CTIS ukierunkowany jest na pokonanie barier zdefiniowanych jak wyŜej.
Przyczynić się do tego ma szereg zadań zaplanowanych w ramach 5 głównych
komponentów zdefiniowanych na potrzeby projektu:
1. komponent rozwoju regionalnego e-kapitału ludzkiego dla budowy gospodarki wiedzy
2. komponent budowy regionalnej sieci interesariuszy społeczeństwa informacyjnego
oraz Lokalnych Agend Cyfrowych
3. komponent projektów badawczych wspomagających transformację regionu
4. komponent wsparcia realizacji regionalnych projektów na rzecz e-rozwoju
5. komponent koordynacji działań projektu i wspomagania zarządzania e-rozwojem
regionu
W ramach pierwszego komponentu, obejmującego realizację cyklu szkoleniowo –
warsztatowego oraz stworzenie platformy informacji i komunikacji wspierającej proces
edukacyjny, wykształcona zostanie grupa lokalnych liderów, którzy swoją wiedzę przenosić
będą do środowisk i podmiotów lokalnych, zaś zbudowana baza wiedzy zawierająca
wszelkie materiały szkoleniowe słuŜyć będzie regionalnym interesariuszom społeczeństwa
informacyjnego takŜe po zakończeniu realizacji projektu. Do udziału w szkoleniach i
warsztatach zaproszeni zostaną w pierwszym rzędzie przedstawiciele podmiotów
zlokalizowanych w obszarach zagroŜonych wykluczeniem cyfrowym, co przyczynić się winno
do zaszczepienia nowego sposobu myślenia i powstawania nowych koncepcji prorozwojowych w tych środowiskach. Działania te wspierane będą poprzez funkcjonowanie
regionalnej innowacyjnej platformy informacji i komunikacji projektu Pro@CTIS, co zapewni
niezbędny kontakt i pozwoli koordynować prace regionalnych interesariuszy.
Budowa regionalnej sieci interesariuszy społeczeństwa informacyjnego ma być jednym z
podstawowych działań, a zarazem długotrwałym efektem projektu Pro@CTIS. Jego istotą
jest stymulowanie aktywności lokalnych społeczności do współdziałania w zakresie
zdobywania nowych umiejętności cywilizacyjnych Komponent ten obejmuje m.in. organizację
zagranicznych wyjazdów studyjnych celem zapoznania się z przykładami nowoczesnych
rozwiązań ICT wdraŜanych w krajach UE, co skutkować winno opracowaniem szeregu
modernizacyjnych projektów sektora publicznego w regionie bazujących na innowacyjnych
rozwiązaniach. W wyniku tych działań znacząco wzrosną kompetencje grupy lokalnych
liderów w zakresie kreowania innowacyjnych projektów ICT, a oddziaływanie tych projektów
będzie silnie widoczne na całym obszarze województwa zachodniopomorskiego ze
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szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. Realizacja projektu Pro@CTIS, wspólnie z
władzami województwa, partnerami samorządowymi, regionalnymi przedstawicielami sektora
ICT oraz sektora naukowo-badawczego, pozwoli na zawiązanie trwałej współpracy na rzecz
realizacji kluczowych przedsięwzięć społeczeństwa informacyjnego z punktu widzenia całego
regionu.
Zapotrzebowanie na działania szkoleniowo – doradcze badane będzie poprzez zaplanowane
w ramach kolejnego komponentu działania, w tym m.in. analizy, ekspertyzy mające na celu
dostosowanie zakresu tematycznego szkoleń do rzeczywistych potrzeb beneficjentów.
Jeszcze bardziej istotnym zadaniem w ramach tego komponentu jest prowadzenie
benchmarkingu regionalnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz badania
oddziaływania inwestycji ICT na rozwój województwa. Ponadto zakłada się stworzenie i
upowszechnienie regionalnych ram interoperacyjności, co pozwoli na standaryzację juŜ
istniejących i nowopowstałych, działających lokalnie, systemów teleinformatycznych na
całym obszarze województwa.
W wyniku analizy problemów rozwojowych województwa autorzy koncepcji uznali ponadto, iŜ
odpowiedzią na wskazane słabości winno być zaplanowanie realizacji szeregu projektów,
których zakres tematyczny zawiera propozycja realizacji komponentu wspierającego
realizację regionalnych projektów na rzecz e-rozwoju regionalnego, tj.:
1. Sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w województwie
zachodniopomorskim
2. Platforma świadczenia e-usług przedsiębiorcom – regionalne Back Office
3. „i-Klasa” – regionalne środowisko wsparcia edukacji w szkołach
ponadpodstawowych rozwiązaniami ICT
4. Platforma wsparcia gestorów usług turystycznych oraz zintegrowanej promocji
turystycznej regionu
5. Projekt eIntegracji – zwalczania wykluczenia cyfrowego mieszkańców obszarów
postPGR
6. Inkubator innowacyjnych projektów dla e-Rozwoju lokalnego
7. Regionalna sieć publicznych centrów edukacji cywilizacyjnej i transferu wiedzy
[PIAP’s]
8. Modernizacja usług zamkniętych zakładów opieki zdrowotnej wsparta systemami
ICT
9. Zachodniopomorski system Wsparcia Rozwoju Wsi i Przemysłu Rolno
SpoŜywczego
Ostatnim komponentem, który jest swoistą klamrą dla realizacji czterech pozostałych, jest
komponent koordynacji działań projektu i wspomagania zarządzania e-rozwojem regionu.
Jego istota polega na tym, by realizacja wszystkich zadań podejmowanych w ramach
projektu Pro@CTIS była niezagroŜona i nienaraŜona na potencjalne ryzyka.
Koncepcja projektu Pro@CTIS została zilustrowana na rysunku 2.
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Rysunek 2. Struktura logiczna projektu Pro@CTIS
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Podstawowym celem – z punktu widzenia beneficjentów ostatecznych projektu Pro@CTIS –
jest zwiększenie kompetencji i świadomości pracowników Instytucjonalnych Beneficjentów
Ostatecznych w zakresie umiejętności korzystania z technologii informacyjno –
komunikacyjnych. Powinno to znaleźć przełoŜenie na realizację projektów o znaczeniu
regionalnym, jak równieŜ zapewnić niezbędne wsparcie dla Instytucjonalnych Beneficjentów
Ostatecznych w zakresie aplikowania o środki dostępne w ramach funduszy strukturalnych
lub innych środków pomocowych.
Wśród zdefiniowanych przez autorów koncepcji projektu Pro@CTIS celów głównych o
znaczeniu regionalnym, znalazły się:





transformacja województwa zachodniopomorskiego do postaci regionu kreującego
swój rozwój w oparciu o nowe zasoby wiedzy i absorpcję innowacji w zakresie ICT,
budowa zintegrowanej regionalnej infrastruktury teleinformatycznej powiązanej
interoperacyjnie z centralnymi, dziedzinowymi oraz lokalnymi systemami
informatycznymi,
zapewnienie powszechności edukacji dla społeczeństwa informacyjnego oraz
dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną co przyczyni się do podniesienie
ogólnego poziomu zatrudnialności i mobilności zawodowej mieszkańców w ramach
województwa.

Z kolei cele szczegółowe projektu Pro@CTIS zwracają uwagę na potrzebę:










rozbudowy i modernizacji infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
wsparcia sektora MSP poprzez stworzenie platformy e-usług dedykowanej
przedsiębiorcom,
wsparcia regionalnego środowiska edukacji w szkołach ponadpodstawowych
rozwiązaniami ICT,
zwalczania wykluczenia cyfrowego wśród ludności zamieszkującej obszary wiejskie,
a zwłaszcza po-PGR-owskie,
stworzenia inkubatora innowacyjnych projektów dla e-rozwoju lokalnego,
rozbudowy regionalnej sieci publicznych centrów edukacji cywilizacyjnej i transferu
wiedzy,
modernizacji usług oferowanych przez zamknięte zakłady opieki zdrowotnej w
oparciu o technologie informacyjno – komunikacyjne,
wsparcia sektora turystyki województwa poprzez wykorzystanie narzędzi ICT w
zakresie koordynacji i obsługi,
stworzenia platformy wsparcia dla podmiotów rynku rolno-spoŜywczego w regionie.

Tak zdefiniowane cele są w pełni spójne z celami strategicznymi i kierunkowymi zapisanymi
w STRATEGII ROZWOJU W OJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU 2020, ze
szczególnym uwzględnieniem trzech spośród sześciu celów strategicznych, a to:
1. wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania,
2. budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności,
3. wzrost toŜsamości i spójności społecznej regionu.
KaŜdemu z celów strategicznych przypisano zestaw uszczegółowiających celów
kierunkowych. Wiele z nich umacnia argumentację za realizacją przedsięwzięć o charakterze
takim jak Pro@CTIS. Oto one:
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1.1.
1.2.
1.3.
5.2.
5.3.
5.5.
5.6.
6.5.
6.7.
6.8.

wzrost innowacyjności gospodarki,
rozwój i promocja produktów turystycznych regionu,
wspieranie współpracy i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
kształtowanie postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i proekologicznych,
budowanie społeczeństwa uczącego się,
budowanie społeczeństwa informacyjnego,
podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości programów
edukacyjnych,
opieka i wspieranie aktywności osób w wieku poprodukcyjnym,
stworzenie spójnego systemu,
wspieranie działań aktywizujących rynek pracy.

TakŜe wśród rekomendacji REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACYJNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM odnaleźć moŜna uzasadnienie dla realizacji projektu Pro@CTIS.
Szczególnie zapisy odwołujące się do:





tworzenia systemu komunikacji i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami
regionalnych procesów innowacyjnych,
edukacji dla róŜnych grup wiekowych,
upowszechnienia dostępu do informacji o zasobach innowacyjnych w skali regionu i
kraju,
tworzenia stałej platformy współpracy sektora B+R z gospodarką, w tym skutecznego
systemu informacyjnego.

odpowiadają głównym załoŜeniom oraz celom wyznaczonym przez autorów niniejszej
koncepcji.
Z kolei STRATEGIA BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W W OJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM NA LATA 2006-2015 juŜ na poziomie misji wskazuje na konieczność
promowania wykorzystywania technologii informatycznych do wspomagania biznesu i usług
publicznych, rozwój kształcenia na rzecz społeczeństwa informacyjnego oraz zapobieganie
wykluczeniu społecznemu (…). Cele sformułowane w ramach koncepcji Pro@CTIS wpisują
się zarówno w misję, ale i cele cytowanego dokumentu, w szczególności Cel B Edukacja na
rzecz społeczeństwa informacyjnego, ale równieŜ pozostałe cele: (A) rozbudowa i
modernizacja infrastruktury społeczeństwa informacyjnego; (C) elektroniczne usługi
publiczne; (D) rozwój e-gospodarki.
Koncepcja projektu Pro@CTIS wpisuje się ponadto w opis poddziałania 8.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w
regionie, zwłaszcza w zakresie:




specjalistycznych szkoleń oraz doradztwa związanego ze szkoleniami w zakresie
m.in. wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i
komunikacyjnych,
szkoleń skierowanych do pracowników o niskich kwalifikacjach lub innych osób
pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych,
uzupełnianiem lub podwyŜszaniem kwalifikacji i umiejętności.

Cele zaprogramowane w ramach Pro@CTIS odpowiadają równieŜ na załoŜenia projektów
systemowych planowanych do realizacji w ramach działania 8.2.2 PO KL Regionalne
Strategie Innowacji), w tym:
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Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności w
Województwie Zachodniopomorskim (Projekt IV.2.1), w tym zwłaszcza w punktach
dotyczących polityki promocji innowacyjności oraz wsparcie szkoleniowo – doradcze
dla podmiotów odpowiedzialnych za wdroŜenie RSI,
Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy (Projekt IV.1.3), głównie
w kontekście działań takich jak: (a) wsparcie dla zasobów ludzkich w regionie
działających w sieciach współpracy na rzecz innowacji i transferu technologii; (b)
stworzenie efektywnych narzędzi współpracy instytucji sfery innowacji słuŜących
wdraŜaniu RSI; oraz (c) rozwój efektywnych narzędzi komercjalizacji wiedzy w
regionie.

Jako, Ŝe obecna sytuacja w województwie wskazuje, iŜ nie istnieje de facto współpraca
pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami badawczo – rozwojowymi, uczelniami i innymi
podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym w zakresie realizacji przedsięwzięć
bazujących na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych i transferu wiedzy – realizacja
projektu Pro@CTIS przyczyni się do zmiany tej niekorzystnej z punktu widzenia
innowacyjnego rozwoju województwa tendencji.
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IV. DZIAŁANIA (ZADANIA) PROJEKTU PRO@CTIS
Realizacji załoŜonych celów mają słuŜyć następujące zadania zwymiarowane kosztowo w
budŜecie projektu, od których naleŜą:
1. Pierwszym zadaniem w ramach projektu będzie zatrudnienie kluczowych osób
niezbędnych z punktu widzenia zarządzania projektem. W ramach przewidzianego
budŜetu Projektodawca zatrudni osoby z odpowiednim doświadczeniem oraz
przygotowaniem z uznanymi certyfikatami. Takie osoby w projekcie stanowić będą
rękojmię wysokiej jakości realizowanych zadań w projekcie.
2. Mając na uwadze charakter projektu podjęte zostaną równieŜ działania promocyjnoinformacyjne oraz rekrutacja beneficjentów projektu.
3. WdroŜony zostanie równieŜ portal projektu, który słuŜyć będzie jako narzędzie
informacji i promocji oraz miejsce gdzie umieszczone zostaną materiały merytoryczne
projektu. Portal będzie ogólnodostępny (po zalogowaniu), szczególnie dla
uczestników wydarzeń realizowanych w projekcie. Po zakończeniu projektu, portal
stanowił będzie bazę wiedzy o regionie oraz wszelkich aspektach rozwoju
regionalnego i
4. Przewidziano w projekcie wsparcie o charakterze merytoryczno-organizacyjnym w
postaci ekspertów zatrudnionych w ramach tzw. Helpdesku projektu. Ww eksperci
będą dostępni zarówno dla Beneficjentów projektu jak i wspierać będą osoby
zatrudnione do projektu.
5. Przeprowadzone zostaną dwie konferencje promujące projekt, jego cele oraz
osiągnięte rezultaty.
6. Powołana zostanie Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego, która
składać się będzie z ok. 33 osób (3 osoby w zarządzie oraz 30 członków). Zakłada
się, Ŝe spotkania Rady będą się odbywać średnio co 3 miesiące (8 spotkań w trakcie
trwania projektu).
7. Zaplanowane zostały równieŜ szkolenia, których szczegółowy zakres oraz tematyka
zostanie dookreślona poprzez badanie zapotrzebowania na szkolenia. Planuje się, Ŝe
kaŜdym szkoleniu będzie uczestniczyć ok. 30 osób. W ramach projektu Pro@ctis
przewidziano realizację 16 takich szkoleń. W ramach szkoleń zostaną przygotowane
specjalistyczne materiały merytoryczne oraz zaproszeni zostaną eksperci
dziedzinowi.
8. W ramach projektu PRO@CTIS będzie równieŜ realizowany tzw. Komponent
projektowy na który składać się będzie 12 spotkań o charakterze warsztatowym.
9. Przewiduje się równieŜ przeprowadzenie spotkań o charakterze seminarium
dziedzinowego realizowane dla maksymalnie 30 osób. W ramach PRO@CTIS
planuje się 6 takich wydarzeń.
10. 6 wyjazdów studyjnych dla ok. 20 osób, które słuŜyć mają transferowi tzw. dobrych
praktyk oraz szeroko rozumianej wiedzy na temat rozwoju regionów. Miejsca
wyjazdów określone zostaną po analizie projektów realizowanych przez
poszczególne regiony europejskie oraz moŜliwości uczestnictwa w konferencjach,
seminariach czy innych spotkaniach tematycznych..
11. W celu zwiększenia transferu wiedzy przewiduje się dofinansowanie udziału w
konferencjach/seminariach/warsztatach zagranicznych dla grup 5 osób. Przewiduje
się, Ŝe w trakcie trwania projektu takie dofinansowanie otrzyma maksymalnie 20
takich grup.
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12. Przewidziano równieŜ wizyty gości zagranicznych, którzy prezentować będą dobre
praktyki w swoich regionach/organizacjach. W ramach transferu wiedzy przewidziano
równieŜ przyjazdy ekspertów zagranicznych do Polski. Zaplanowano 4 takie
przyjazdy dla grup 5 osobowych.
13. Aby wzmocnić wzrost kompetencji i wiedzy zaplanowano staŜe dla reprezentantów
regionu w innych regionach Unii Europejskiej. Przewiduje się w wsparcie dla 6 osób
w wysokości 20 tys. złotych.
14. Stworzono zadatanie tzw. biblioteczka e-Rozwoju, która zawierać będzie tłumaczenie
niezbędnych dla realizacji zadań w projekcie materiałów merytorycznych oraz
ekspertyz.
15. W ramach projektu zrealizowane zostaną tzw. wewnętrzne projekty badawcze, które
z swojego załoŜenia stanowić mają komponent wspomagający transformację regionu.
Przyjęto, Ŝe w trakcie trwania projektu zostaną przygotowane 4 projekty badawcze,
dla potrzeb kaŜdego zatrudnieni zostaną eksperci dziedzinowi w wymiarze 6
miesięcy.
16. Lokalne Agendy Cyfrowe w ramach których przewidziano prace pełnomocnik
marszałka ds. SI wraz z asystentem oraz ekspertem dziedzinowym.
Wymienione powyŜej prace zostaną wykonane w okresie od marca 2008 do lutego 2010
roku.
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V. REZULTATY PROJEKTU PRO@CTIS

Realizacja projektu Pro@CTIS będzie miała silny wpływ na 1) wzrost poziomu osobistych
umiejętności oraz wiedzy pracowników Instytucjonalnych Beneficjentów Ostatecznych
projektu na temat innowacyjnych aspektów rozwoju regionalnego opartego na inwestycjach
w technologie informacji i komunikacji (ICT); 2) udroŜnienie transferu europejskich
pozytywnych wzorców organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz „dobrych
praktyk” w zakresie wdraŜania innowacyjnych projektów ICT w sektorze publicznym
województwa zachodniopomorskiego; 3) opracowanie i wdroŜenie nowoczesnych metodyk
zarządzania e-Rozwojem w województwie zachodniopomorskim, wzorowanym na
doświadczeniach regionów członkowskich European Regional Information Society
Association (ERIS@) oraz European Local Authorities’ Telematic Network (ELANET).
Dzięki szkoleniom i udziałowi w wyjazdach studyjnych ukształtuje się grupa kilkudziesięciu
lokalnych liderów o wysokich kwalifikacjach merytorycznych, którzy – dzięki korzystaniu z
treści i funkcjonalności portalu projektu Pro@CTIS - będą mogli na bieŜąco aktualizować
swoją wiedzę (takŜe po zakończeniu projektu). Liderzy ci będą wartościowymi partnerami
władz lokalnych i regionalnych we wdraŜaniu STRATEGII BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO W W OJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA LATA 2006-2015. Zdobyta
przez nich wiedza odnosić się będzie tak do aspektów technologicznych (wdraŜanie
innowacyjnych rozwiązań ICT w sektorze publicznym), jak i aspektów efektywności pracy
podmiotów tego sektora, która wg badań jest silnie powiązana z modernizacją administracji
publicznej z wykorzystaniem rozwiązań eGovernment (Kallas, 2005; Piątkowski, 2003-2005)
Stan obecny charakteryzuje nikły transfer wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach ICT do
sektora publicznego województwa zachodniopomorskiego. Rezultatem projektu będzie
zbudowanie regionalnej, polskojęzycznej bazy wiedzy w tym zakresie, opartej na
fundamentach europejskiego stanu wiedzy w zakresie: a) innowacyjnych technologii dla
elektronicznej administracji, inteligentnego transportu, systemów opieki zdrowotnej
wspieranych ICT, świadczenia pracy na odległość, zdalnego nauczania i wsparcia dla
procesów samoorganizacji mieszkańców na poziomie społeczności lokalnych; b)
współczesnych metod organizacyjnych projektowania, monitorowania i wdraŜania
przedsięwzięć ICT w regionach w oparciu np. o pozytywne doświadczenia partnerstw
publiczno - prywatnych w krajach UE oraz c) traktowania inwestycji w ICT jako waŜnego
czynnika dynamizującego rozwój gospodarczy regionu pomorza zachodniego przez
modernizację sektora publicznego i zwiększenie dostępności nowoczesnej edukacji oraz
podnoszącego konkurencyjność regionu w skali globalnej.
Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie rezultatów o dwojakim charakterze:
1. twardym,
2. miękkim.
Rezultaty twarde odnoszą się stricte do zrealizowanych w ramach projektu szkoleń,
warsztatów, wyjazdów studyjnych itp. Szczegółowe zestawienie rezultatów zamieszczono
poniŜej:
1.
2.
3.
4.

portal projektu (1),
szkolenia, w tym ECDL (22),
warsztaty (12),
seminaria (8),
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5. konferencje (2),
6. wyjazdy studyjne (6),
7. dofinansowanie udziału w konferencjach/seminariach/warsztatach zagranicznych dla
5 osobowych grup (20),
8. sfinansowanie udziału wizyty gości zagranicznych – grupy ok. 5 osób (8),
9. staŜe dla 8 osób (8),
10. zasób e-Biblioteczki (88),
11. wewnętrzne projekty badawcze (4),
12. Lokalne Agendy Cyfrowe (1).
Zakładając, Ŝe osiągnięta zostanie frekwencja zaplanowana w projekcie w ramach kaŜdego
z wydarzeń maksymalna liczba beneficjentów projektu wynosi 1 278 osób, średnie wsparcie
na 1 osobę kształtuje się na poziomie 7 924,87 zł. Jednak doświadczenia z innych projektów
szkoleniowych potwierdzają, Ŝe znaczna część uczestników szkoleń chce uczestniczyć w
więcej niŜ jednym wydarzeniu, stąd szacuje się, Ŝe w projekcie uczestniczyć będzie ok. 785
róŜnych osób.
Realizacja projektu PRO@CTIS skutkuje równieŜ pewnymi rezultatami o charakterze
oddziaływań, czyli odroczonymi w czasie. Efekty te to przede wszystkim:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

wsparcie regionalnego środowiska edukacji,
wsparcie w zwalczaniu wykluczenia cyfrowego mieszkańców regionu,
budowa regionalnej sieci interesariuszy,
inicjowanie projektów w ramach konsorcjów europejskich,
poniesienie wiedzy i świadomości na temat e-rozwoju regionu,
stymulowanie aktywności lokalnych społeczności do współdziałania.

W ramach prac monitoringowych zostaną przygotowane raporty okresowe z zrealizowanych
zadań w projekcie. W raporcie zostanie opisany postęp rzeczowy oraz finansowy projektu. W
dokumencie tym zostaną równieŜ wskazane pojawiające się problemy i niezgodności.
Zakłada się, Ŝe dokument ten stanowił będzie bazę informacji do sprawozdań związanych z
rozliczeniem projektu. Przyjmuje się, Ŝe raport taki będzie obejmował okres 3 miesięcy
kalendarzowych.
Projekt PRO@CTIS zostanie równieŜ poddany procesowi ewaluacji, zgodnie z ustalonymi
kryteriami ewaluacyjnymi. Osiągnięte rezultaty oraz cele projektu, zrealizowane zadania
zostaną opisane w końcowym raporcie z projektu, który zostanie przedłoŜony po
zakończeniu jego realizacji.
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VI. POTENCJAŁ PROJEKTODAWCY I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM PRO@CTIS
Projektodawcą i autorem koncepcji Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata
2008 - 2010 są działający wspólnie eksperci Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” z siedzibą
w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz Fundacji IT z siedzibą w Szczecinie, ul. Jagiellońska 67.
Wymienione wyŜej konsorcjum projektowe jest pomysłodawcą, jak równieŜ autorem
niniejszej koncepcji. Potencjał niezbędny dla właściwej realizacji projektu Pro@CTIS obu
organizacji został szczegółowo opisany w poniŜszych podrozdziałach.
VI.1 Informacja o potencjale i doświadczeniach Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”
w zakresie przedsięwzięć związanych ze strategicznym programowaniem rozwoju
społeczeństwa informacyjnego
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (SMWI) jest krajowym liderem w zakresie realizacji
przedsięwzięć wspomagających merytorycznie oraz organizacyjnie samorządy regionalne
oraz lokalne w ich działaniach planistycznych na rzecz rozwoju społeczeństwa
informacyjnego i wdraŜaniu tych programów z wykorzystaniem funduszy strukturalnych.
Pierwsze działania SMWI w tym zakresie podjęło juŜ w styczniu 2000 roku, organizując
pionierską w skali kraju konferencję „Problematyka społeczeństwa informacyjnego w
strategiach rozwoju województw" w Sali kolumnowej Sejmu RP.
SMWI jest partnerem wiodącej organizacji europejskiej ERIS@ - European Regional
Information Society Association (http://www.mwi.pl), zajmującej się rozwojem społeczeństwa
informacyjnego na poziomie regionalnym. Dzięki niemu do Polski trafiają europejskie
poradniki, podręczniki i materiały szkoleniowe, tłumaczone na język polski i adaptowane do
polskich realiów prawnych i organizacyjnych. SMWI jest promotorem w Polsce metodyki
programowania e-rozwoju w regionach opracowanej w kolejnych wariantach w latach 19962006 ramach projektów IANIS i IANIS+ (http://www.ianis.net) przez konsorcja regionów UE.
Dzięki staraniom SMWI w europejskim projekcie PRELUDE uczestniczyło w latach 20032005 – jako jedyny partner z Nowych Krajów Członkowskich – województwo śląskie. Projekt
ten – o charakterze badawczym – ukierunkowany był na stworzenie teoretycznych i
organizacyjnych podstaw europejskich klastrów innowacyjnych w zakresie ICT jako
głównych czynników rozwoju innowacyjności w regionach.
SMWI uczestniczy we wspólnych działaniach regionów UE na rzecz transferu wiedzy i
„dobrych praktyk” programowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz realizacji
projektów teleinformatycznych, realizując projekt temu celowi poświęcony – IRIS – Regional
Initiatives, Innovations and Strategies (http://www.iris-europe.eu).
Od 1997 roku SMWI organizuje doroczną Konferencję „Miasta w Internecie”
(http://konferencja2007.mwi.pl/?L=1) poświęconą problematyce rozwoju społeczeństwa
informacyjnego na poziomie regionalnym i lokalnym. Konferencja ta jest najbardziej
prestiŜowym spotkaniem środowiska zawodowego związanego z programowaniem erozwoju, realizacją projektów prorozwojowych i wdraŜaniem rozwiązań teleinformatycznych
przez polskie samorządy. Znaczącą część konferencji w ostatnich latach zajmują
prezentacje dobrych praktyk programowania i wdraŜania polityk e-rozwoju w regionach UE.
SMWI jest aktywnym członkiem organizacji ELANET – European Local Authorities Telematic
Network, europejskiej sieci organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz e - rozwoju
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lokalnego i regionalnego. ELANET jest twórcą i promotorem idei Digital Local Agenda
(Lokalnej Agendy Cyfrowej) – metodyki programowania rozwoju społeczeństwa
informacyjnego na poziomie lokalnym i regionalnym.
VI.2 Informacja o potencjale i doświadczeniach Fundacji IT w zakresie przedsięwzięć
związanych z prowadzeniem działalności szkoleniowej na rzecz rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
Fundacja IT jest regionalnym liderem w realizacji profesjonalnych szkoleń informatycznych o
charakterze non-profit. Wyspecjalizowana kadra Fundacji IT znacząco wspiera rozwój
społeczeństwa informacyjnego, nie tylko poprzez zdecydowane obniŜenie kosztów zwykle
bardzo drogich szkoleń specjalistycznych, ale równieŜ poprzez uzyskanie dofinansowania do
szkoleń dla beneficjentów.
Ma takŜe swój udział w tworzeniu „Strategii Budowy Społeczeństwa Informacyjnego w
Województwie Zachodniopomorskim na lata 2006 – 2015”. W dokumencie tym nakreślone
zostały główne cele strategiczne rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie
zachodniopomorskim, takie jak rozbudowa i modernizacja infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego, edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego, elektroniczne usługi
publiczne czy rozwój e – gospodarki. „Strategia” po licznych społecznych konsultacjach
została przyjęta.
Fundacja IT dzięki umowie z Polskim Towarzystwem Informatycznym, oraz przeszkoleniu
kadry, posiada uprawnienia oraz doświadczenie w realizacji programu ECDL (European
Computer Driving Licence – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).
W siedzibie Fundacji moŜna zdawać egzaminy przemysłowe największych światowych firm z
branŜy informatycznej (Cisco Systems, Siemens, MySQL, CompTIA, Avaya Inc.).
Fundacja IT bierze udział w ogólnopolskim projekcie realizowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego „E-pracownik” (lata 2005-2007). Jako jeden z
najaktywniejszych uczestników realnie wpływa na ilość pieniędzy jakie trafiają do
zachodniopomorskich beneficjentów w postaci szkoleń informatycznych, na wszystkich
szczeblach zaawansowania.
Fundacja pełni rolę autoryzowanej Akademii CISCO co pozwala na prowadzenie
zaawansowanych kursów administratorów sieci komputerowych, specjalistów od
bezpieczeństwa, oraz specjalistów od telefonii VoIP.
Fundacja realizuje równieŜ szkolenia informatyczne na średnim oraz podstawowym
poziomie. Są to szkolenia z Podstaw UŜytkowania Komputera, Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft Access, Linux, Open Office, Podpis Elektroniczny, ECDL. Poprzez aktywne
działania oraz sprawną realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej jest
w stanie dotrzeć do bardzo wielu beneficjentów zagroŜonych wykluczeniem cyfrowym.
Doświadczenia w takiej działalności umoŜliwiają najbardziej efektywne wspieranie rozwoju
społeczeństwa informacyjnego województwa zachodniopomorskiego. Doświadczona Kadra
Fundacji IT zrealizowała do dziś ponad dwa tysiące osobo-szkoleń.
Wykaz najwaŜniejszych dokonań SMWI i Fundacji IT – z punktu widzenia doświadczenia
niezbędnego dla sprawnej realizacji projektu Pro@CTIS – znajduje się w załączniku nr 1.
VI.3 Prezentacja modelu zarządzania projektem
Podczas realizacji Projektu Pro@CTIS zostanie przyjęta formalna metodyka zarządzania
projektami. Stosowane będą wystandaryzowane procedury oraz dokumentacja wszystkich
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działań. Jako narzędzie pomocnicze zostanie zastosowany MS Project. Jednocześnie
procesy zarządzania projektem Pro@CTIS będą wzorowane na metodyce PRINCE 2
[Project in Controlled Environment] która została opracowana w zgodności z norma
zarządzania jakością ISO 9001.
Prace nad realizacją Projektu Pro@CTIS będą prowadzone zgodnie z zasadami i
standardami procesowego zarządzania jakością. Prace będą realizowane przez ekspertów
Konsorcjum SMWI i FIT które powoła do realizacji prac nad Projektem Dyrektora Projektu,
Kierownika Biura Projektu oraz Zespoły Zadaniowe których pracami będą kierować
koordynatorzy.
Schemat organizacji prac w projekcie Pro@CTIS przedstawia rysunek 3

Konsorcjum Pro@CTIS

Komitet Sterujący Projektu

UM WZP

Przewodniczący

Projektodawca

Nadzór nad realizacją Pro@CTIS – Dyrektor Projektu

Kierownik Biura
Projektu Pro@CTIS

Wsparcie
Eksperckie

Zespół Zadaniowy
Pro@CTIS

Wsparcie
Eksperckie

Zespół Zadaniowy
Pro@CTIS
Rysunek 3. Schemat organizacji prac w projekcie Pro@CTIS

VI.4 Role partnerów konsorcjum w realizacji projektu Pro@CTIS
Partnerzy konsorcjum Pro@CTIS ustalili szczegółowy zakres zadań niezbędnych do
realizacji w ramach projektu. Zadania te zostały podzielone zgodnie z kompetencjami
partnerów projektowych. Podział zadań i odpowiedzialności za ich realizację pomiędzy
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partnerów konsorcjum, uwzględniający konkretne stanowiska niezbędne do stworzenia w
ramach realizacji projektu, prezentuje poniŜsza tabela.
SMWI

FIT

Zarządzanie projektem oraz obsługa projektu

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dyrektor projektu
Audytor wewnętrzny
Specjalista
ds.
monitoringu
i
sprawozdawczości
Przedstawiciel lidera projektu [SMWI] w
Szczecinie

Kierownik biura projektu
Asystent kierownika biura projektu
Księgowy
Koordynator ds. rozliczeń
Specjalista ds. rozliczeń
Radca prawny
Przedstawiciel partnera regionalnego
[FIT]

Promocja i rekrutacja w projekcie

▪

▪
▪

Ponadlokalne działania promocyjne
[1 stanowisko]

Koordynator ds. rekrutacji
PR i promocja regionalna [1 stanowisko]

Elektroniczne środowisko projektu

▪
▪
▪

Informatyk
Redaktor serwisu WWW
redaktor wewnętrznych wydawnictw i
publikacji (zaproszenia, agendy etc.)

▪
▪

przedstawiciel partnera regionalnego
webmaster - utrzymanie serwisu

Helpdesk projektu

▪

▪

Wsparcie merytoryczne [2 stanowiska]

Wsparcie organizacyjne [1 stanowisko]

Konferencje

▪
▪

Specjalista ds. konferencji
▪ Koordynator ds. konferencji
Eksperci - prelegenci
▪ Eksperci – prelegenci
Zachodniopomorska rada Społeczeństwa Informacyjnego
[podmiot regionalny realizujący takŜe zadania wykraczające poza zakres Pro@CTIS]

▪

Członek Rady SI

▪

Przewodniczący Rady SI

▪
▪
▪

koordynator organizacyjny ds. szkoleń
koordynatorzy merytoryczni szkoleń
specjalista
ds.
informatyczno
–
technicznych
Trenerzy - eksperci dziedzinowi

Szkolenia

▪
▪
▪

Koordynatorzy merytoryczni szkoleń
Trenerzy - eksperci dziedzinowi
Opracowanie merytoryczne materiałów
szkoleniowych [1stanowisko]

▪

Warsztaty

▪

▪

Koordynatorzy merytoryczni warsztatów koordynatorzy grup roboczych

▪

Koordynator
organizacyjny
ds.
warsztatów
Koordynator ds. Studiów Wykonalności

Seminaria

▪
▪

▪

Koordynatorzy merytoryczni seminarium
Trenerzy - eksperci dziedzinowi

▪

Wizyty studyjne
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Koordynator
organizacyjny
seminarium
Trenerzy - eksperci dziedzinowi

ds.

▪
▪

Koordynator ds. wizyt studyjnych
Specjalista ds. wizyt studyjnych
Biblioteka e-Rozwoju - zespół ds. transferu wiedzy

▪

▪

Ekspert ds. Transferu wiedzy

Ekspert ds. Transferu wiedzy

Wewnętrzne projekty badawcze

▪
▪
▪

Ekspert ds. Benchmarkingu
Ekspert ds. ram interoperacyjności
Ekspert ds. e-Integracji

▪

Ekspert ds. IT

Lokalne Agendy Cyfrowe

▪
▪
▪

Osoby spoza ekspertów konsorcjum projektu Pro@CTIS
Pełnomocnik marszałka ds. SI
Asystent pełnomocnika
Ekspert ds. Lokalnych Agend Cyfrowych

Tabela 7. Prezentacja zasobów ludzkich w projekcie Pro@CTIS

NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ w powyŜszej tabeli zamieszczono jedynie te zadania, które wiąŜą
się z konkretnymi stanowiskami pracy przypisanymi przedstawicielom partnerów konsorcjum
Pro@CTIS. Poza zadaniami opisanymi powyŜej, projekt obejmuje swoim zakresem
realizację szeregu prac które będą realizowane w ścisłej współpracy pomiędzy SMWI a FIT.
Prace te zostały wyszczególnione w rozdziale VIII niniejszej koncepcji pt. BudŜet projektu
Pro@CTIS.
VI.5 Prezentacja wybranej (proponowanej) metodyki zarządzania projektem –
PRINCE216
Metodyka PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) jest nowszą wersją metodyki
PRINCE, która powstała w 1989r. i została stworzona w poparciu o metodykę PROMPT
(Project Resource Organisation Management Planning Technique). PRINCE2 oficjalnie
udostępniono w Londynie w 1996r.
Metodyka ta obecnie stosowana jest zarówno przez wielkie światowe korporacje, jak i małe
firmy usługowe. PRINCE2 pozwala na wykorzystanie szerokiego asortymentu specjalności i
działań wymaganych przy realizacji projektu. Zwraca głównie uwagę na aspekty biznesowe,
zaczynając od powodów, dla których projekt rozpoczęto realizować, a skończywszy na jego
zamknięciu.
Metodyka PRINCE2 spełnia wszystkie wymogi stawiane sposobowi zarządzania projektami.
Definiuje projekt jako „środowisko zarządzania stworzone w celu dostarczenia jednego lub
większej liczby produktów biznesowych stosownie do specyficznych wymagań biznesu".
Pozwala unikać niepowodzeń.
PRINCE2 wyróŜnia etapy specjalistyczne lub techniczne, powiązane z wytwarzaniem
produktów projektu, oraz etapy zarządcze, które występują jeden po drugim i pozwalają
lepiej sterować projektem, a takŜe ograniczyć ryzyko, Ŝe się nie powiedzie.
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Opracowano w oparciu o: http://ae.krakow.pl ,K. Bradley Podstawy metodyki PRINCE2™, Centrum Rozwiązań
MenedŜerskich S.A. Warszawa., http://www.crm.com.pl/prince2_2.htm,
http://www.absoluteastronomy.com/encyclopedia/p/pr/prince25.htm
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Metodyka PRINCE2 wykorzystuje technikę planowania obejmującą Planowanie działań,
Raportowanie o wykorzystaniu zasobów i Planowanie jakości, a takŜe uwzględnia
sterowanie zmianami. Podstawą planowania jest identyfikowanie i definiowanie potrzebnych
produktów. PRINCE2 wyróŜnia osiem procesów decydujących o powodzeniu projektu i
określa, kto jest za nie odpowiedzialny. KaŜdy proces posiada mechanizmy zapewniania
jakości. Metodyka PRINCE2 rozdziela bieŜące zarządzanie projektem, za które
odpowiedzialny jest kierownik projektu [w przypadku Pro@CTIS funkcję tą pełni Dyrektor
Projektu], od decyzji strategicznych, za które odpowiada specjalnie powoływany do tego celu
komitet sterujący. PRINCE2 precyzyjnie definiuje role w zarządzaniu projektem, zakresy
obowiązków i odpowiedzialności. Jednym z kluczowych elementów metodyki PRINCE2
związanych ze sferą zarządzania projektem jest ciało nadzorujące realizację projektu którym
w przypadku Pro@CTIS będzie Dyrektor Projektu.
PRINCE2 zawiera w sobie równieŜ procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych.
Pozwala to na pełną kontrolę nad wprowadzanymi zmianami. Metodyka ta w celu
kontrolowania postępu w pracy stworzyła strukturę elementów sterowania zorientowanych na
produkty, wspomaganą poprzez raporty. UmoŜliwia to na zmiany planów lub podejmowanie
odpowiednich działań korygujących.
W metodyce PRINCE2 waŜną część stanowi dokumentacja. Powinna być ona skrupulatnie
gromadzona. MoŜe się dzielić na dokumentację zarządczą i dokumentację specjalistyczną.
Końcowa ocena prac projektowych odnosi się do całego projektu a nie poszczególnych
etapów. Jej celem jest upewnienie się, Ŝe wszystkie dostarczone produkty są odpowiedniej
jakości oraz Ŝe dokumentacja projektu jest kompletna. PRINCE2 szczególną wagę
przywiązuje do korzyści biznesowych wynikających z projektu określanych jako "siła
napędowa projektu". Ocenę spodziewanych korzyści z realizacji projektu w określonym
czasie ułatwia sporządzenie Planu przeglądu projektowego.
PRINCE2 umoŜliwia zarządzanie zasobami w sposób zorganizowany i efektywny. Znacznie
ułatwia realizację projektów. Metodyka ta skutecznie wspomaga kierownictwo. Pozwala
nadzorować projekt, kontrolować go podczas realizacji.
Metodyka PRINCE2 posiada wieloletnią praktykę zarządzania projektami. Dzięki swojej
elastyczności i łatwości do adaptacji moŜliwe jest stosowanie jej zarówno do prostszych, jak i
tych bardziej złoŜonych projektów. Jest sprawdzoną metodą stosowaną w wielu krajach.
VI.6 Infrastruktura techniczna niezbędna do realizacji projektu
Realizacja projektu Pro@CTIS wiąŜe się ze pozyskaniem i zorganizowaniem niezbędnej
infrastruktury technicznej która słuŜyć będzie bezpośrednio beneficjentom projektu jak
równieŜ jego realizatorom. Biorąc pod uwagę szeroki zakres działań przewidzianych w
ramach realizacji projektu Pro@CTIS konieczne jest zabezpieczenie w projekcie
niezbędnych zasobów organizacyjnych i finansowych które pozwolą na właściwą realizacje
załoŜeń prezentowanych w niniejszej koncepcji.
Mając na uwadze zadania, które zostały szczegółowo określone w rozdziale IV konieczne
będzie:
1. Zapewnienie sali szkoleniowej dla beneficjentów wyposaŜonej w niezbędną
infrastrukturę techniczną [sieć Internet, ekran, system nagłośnienia itp.] która pozwoli
na organizację szkoleń zaplanowanych w trakcie realizacji projektu Pro@CTIS. Sala
szkoleniowa winna być przygotowana do obsługi min. 30 osobowej grupy
uczestników szkolenia.
2. Zapewnienie sali przeznaczonej na organizacje serii warsztatów zaplanowanych w
ramach Pro@CTIS dla beneficjentów.
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3. Zapewnienie sali konferencyjnej na organizację dwóch regionalnych konferencji
związanych z realizacją projektu Pro@CTIS.
Wszystkie te wydarzenia powinny być organizowane w lokalizacji łatwo dostępnej dla
beneficjentów. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych zakłada się, Ŝe
pomieszczenia niezbędne do właściwej realizacji projektu będą wynajmowane przez
projektodawcę. Decyzja dotycząca odpowiedniej lokalizacji dla w/w przedsięwzięć zostanie
podjęta po przeprowadzeniu analizy dostępności opisywanych lokali, w moŜliwie bliskiej
odległości od głównych węzłów komunikacyjnych w Szczecinie, tj. dworzec PKP, PKS.
Poza zapewnieniem niezbędnej infrastruktury dla prowadzenia działań szkoleniowych i
warsztatowych, niezbędne jest stworzenie w ramach realizacji Pro@CTIS Biura projektu.
Biuro projektu będzie miejscem w którym prowadzone będą wszelkie działania o charakterze
koordynacyjnym, księgowym i finansowym projektu. Biuro projektu będzie tym samym
miejscem pracy dla znaczącej liczby osób bezpośrednio zaangaŜowanych w realizację
Pro@CTIS. Ponadto biuro projektu będzie pełnić rolę punktu konsultacyjnego i
informacyjnego w zakresie realizowanych I planowanych do realizacji zadań w ramach
Pro@CTIS.
W związku z tym, Ŝe biuro odgrywa istotną rolę dla realizacji projektu, konsorcjum SMWI I
Fundacji IT planuje wynajęcie pomieszczeń biurowych w Szczecinie które pozwolą na
właściwą realizację zadań przez jego pracowników. Biorąc pod uwagę powyŜsze, zakłada
się wynajęcie pomieszczeń posiadających odpowiednią infrastrukturę techniczną (sieć
Internet, telefon itp.) dla realizacji zadań.
Ponadto, mając na uwadze funkcję punktu kontaktowego jaką pełnić będzie biuro, zakłada
się, Ŝe powinno ono być zlokalizowane w moŜliwie bliskiej odległości od głównych węzłów
komunikacyjnych w Szczecinie tj. dworzec PKP, PKS. Decyzję o właściwej lokalizacji biura
projektu konsorcjum SMWI i FIT podejmie po przeprowadzeniu analizy dostępności
powierzchni biurowych zlokalizowanych w Szczecinie.
W biurze projektu zainstalowany zostanie sprzęt zakupiony w ramach projektu który jest
niezbędny do prowadzenia prac projektowych leŜących w kompetencjach biura. Poza
sprzętem zlokalizowanym z biurze projektu, osoby zaangaŜowane w realizację Pro@CTIS
zostaną wyposaŜone w urządzenia mobilne Np. Notebooki, które są niezbędne do realizacji
zadań projektowych takich jak np. seminaria, wizyty studyjne, a takŜe do przeprowadzania
spotkań i konsultacji z beneficjentami poza siedzibą biura projektu.
VI.7 Informacja na temat przychodów partnerów konsorcjum projektu Pro@CTIS.
Przychody partnerów konsorcjum Projektu Pro@CTIS:
Przychody Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” za poprzedni rok obrotowy wynoszą
ogółem: 2 862 551,16 zł, w tym dotacje 1 338 594,53 zł.
Przychody Fundacji IT za poprzedni rok obrotowy wynoszą 200 000,00 zł.
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VII. GRUPY DOCELOWE PROJEKTU PRO@CTIS – BENEFICJENCI KOŃCOWI

Zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) całość interwencji
Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007–2013 zostanie ujęta w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest umoŜliwienie pełnego
wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia, a takŜe potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia
społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie budowy
struktur administracyjnych państwa. W ramach PO KL wsparciem zostaną objęte takie
obszary dziedzinowe jak: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału
adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw. Ponadto uwzględnione zostaną zagadnienia
związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i
partnerskiej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz z promocją zdrowia.17
Realizacji wyzwania zdefiniowanego w pierwszych akapitach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki podejmą się autorzy niniejszej koncepcji w ramach projektu Pro@CTIS.
Staranne dobranie właściwych komponentów wchodzących w jego skład zaświadcza o
właściwej konstrukcji metodycznej projektu w zakresie budowania kapitału ludzkiego w
regionie. Mając na względzie doświadczenie Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” w
zakresie realizacji przedsięwzięć o takim charakterze, a takŜe doświadczenie w zakresie
prowadzenia działalności szkoleniowej Fundacji IT, wykazuje się, Ŝe są to kwalifikacje
niezbędne i wystarczające do podjęcia tak waŜnych działań na rzecz budowy społeczeństwa
informacyjnego na poziomie regionalnym o okresie programowania 2007-2013 poprzez
wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich a nade wszystko środków dedykowanych na ten
cel.
Grupą objętą wsparciem w ramach części projektu Pro@CTIS zgłaszanego w trybie
konkursowym PO KL 8.1.1, będą:
1. przedsiębiorcy i ich pracownicy,
2. regionalne grupy przedsiębiorstw oraz ich pracownicy,
3. pracujące osoby dorosłe (powyŜej 18. roku Ŝycia) wykonujące pracę na podstawie
umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno-prawnych.
Natomiast grupę objętą wsparciem Pro@CTIS w projektach systemowych realizowanych w
ramach PO KL 8.2.2 stanowić będą:
1. podmioty odpowiedzialne za opracowanie i wdraŜanie Regionalnej Strategii
Innowacyjności w województwie zachodniopomorskim, w tym:
a. jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące
zadania jednostek samorządu terytorialnego,
b. szkoły wyŜsze,
c. jednostki naukowe,
d. centra transferu technologii,
e. parki naukowo – technologiczne i przemysłowe,
f. inkubatory przedsiębiorczości,

17

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa, 7
września 2007r., s. 5.
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g. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,
h. organizacje pozarządowe,
i. samorządy gospodarcze i zawodowe,
2. przedsiębiorcy,
3. Regionalna Rada ds. Gospodarki, Nauki i Innowacji.
Zdefiniowanie docelowych grup wsparcia w zakresie działania 8.1.1 w powiązaniu z
projektem Pro@CTIS jest w pełni spójne z diagnozą przedstawioną zarówno w PO KL, jak i
w innych regionalnych dokumentach strategicznych. Największa luka kompetencyjna
pracowników występuje m.in. w zakresie umiejętności korzystania z komputera i Internetu.
Szczególnie dotkliwie problem ten odczuwają mikro- i małe przedsiębiorstwa w
województwie (MSP stanowią 99% ogółu). Dostęp ich pracowników do szkoleń jest
utrudniony ze względu na specyfikę organizacyjną oraz ograniczone zasoby finansowe.
Tymczasem dowiedziono, iŜ podnoszenie kwalifikacji pracowników przekłada się
bezpośrednio na lepsze wyniki finansowe firmy oraz sprawność pracy instytucji publicznych.
Brak oferty szkoleniowej dedykowanej pracownikom jak i pracodawcom w zakresie
korzystania z ICT uwzględniającej ich specyficzną sytuację często jest powodem rezygnacji
z pracy lub niechęci do podnoszenia swoich „umiejętności cywilizacyjnych” (Diagnoza
Społeczna 2007). Pro@CTIS stawia sobie za cel wyposaŜenie beneficjentów ostatecznych –
poprzez udział w nowocześnie przeprowadzonych szkoleniach – w umiejętności korzystania
z technologii informacyjno - komunikacyjnych, co przyczyni się do poprawy jakości
wykonywanej przez pracowników pracy, a jednocześnie wymiernie przełoŜy się na warunki
pracy oraz poziom wiedzy biznesowej po stronie pracodawców. Jako efekt nadrzędny
wskazać tutaj naleŜy integrację społeczną wskazanych grup oraz zmniejszenie „wykluczenia
cyfrowego”.
Na poziomie działania 8.2.2 (projekty systemowe) wsparcie Pro@CTIS dedykowane jest w
szczególności podmiotom odpowiedzialnym za realizację Regionalnej Strategii
Innowacyjności w województwie zachodniopomorskim. Dotyczy to wsparcia o charakterze
szkoleniowym w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą w procesie
wdraŜania rozwiązań o charakterze innowacyjnym.
Pełny wykaz potencjalnych odbiorców (beneficjentów) instytucjonalnych projektu – zawiera
załącznik nr 2.
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VIII. BUDśET PROJEKTU PRO@CTIS
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kategoria

2008

KOSZTY OGÓŁEM (4.1)
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)
Zadanie 1 - Zarządzanie projektem oraz obsługa projektu
Zadanie 2 - Promocja i rekrutacja projektu
Zadanie 3 - Elektroniczne środowisko projektu
Zadanie 4 - Helpdesk projektu
Zadanie 5 - Konferencje
Zadanie 6 - Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego
Zadanie 7 - Szkolenia tematyczne
Zadanie 8 - Szkolenia - ECDL
Zadanie 9 - Warsztaty grup roboczych
Zadanie 10 - Seminaria
Zadanie 11 - Wizyty studyjne
Zadanie 12 - Dofinansowanie udziału w konferencjach/ seminariach/
warsztatach zagranicznych
Zadanie 13 - Sfinansowanie wizyt gości zagranicznych
Zadanie 14 - StaŜe
Zadanie 15 - Biblioteka e-Rozwoju – zespół ds. transferu wiedzy
Zadanie 16 - Wewnętrzne projekty naukowo-badawcze
Zadanie 17 - Lokalne Agendy Cyfrowe
Zadanie18 - Zabezpieczenie realizacji umowy
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)

Tabela 8. BudŜet projektu Pro@CTIS
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2009

2010

RAZEM

4 868 871,80 zł
4 510 671,80 zł
786 253,80 zł
514 300,00 zł
377 413,00 zł
111 000,00 zł
49 440,00 zł
48 920,00 zł
319 265,00 zł
98 790,00 zł
93 025,00 zł
61 545,00 zł
368 100,00 zł

4 978 335,00 zł
4 578 125,00 zł
749 000,00 zł
578 060,00 zł
184 200,00 zł
133 200,00 zł
49 440,00 zł
48 920,00 zł
351 105,00 zł
98 790,00 zł
115 395,00 zł
102 575,00 zł
368 100,00 zł

280 773,00 zł
225 663,00 zł
126 100,00 zł
68 800,00 zł
30 763,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

10 127 979,80 zł
9 314 459,80 zł
1 661 353,80 zł
1 161 160,00 zł
592 376,00 zł
244 200,00 zł
98 880,00 zł
97 840,00 zł
670 370,00 zł
197 580,00 zł
208 420,00 zł
164 120,00 zł
736 200,00 zł

440 000,00 zł

440 000,00 zł

0,00 zł

880 000,00 zł

178 000,00 zł
98 000,00 zł
294 240,00 zł
198 640,00 zł

178 000,00 zł
98 000,00 zł
336 600,00 zł
198 640,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

356 000,00 zł
196 000,00 zł
630 840,00 zł
397 280,00 zł

160 000,00 zł

192 000,00 zł

0,00 zł

352 000,00 zł

19 500,00 zł
358 200,00
382 953,80
7,87%

19 500,00 zł
400 210,00 zł
0,00 zł
0,00%

0,00 zł
55 110,00 zł
0,00 zł
0,00%

39 000,00 zł
813 520,00 zł
382 953,80 zł
3,78%

IX. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU PRO@CTIS W LATACH 2008-2010
2009

2010

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec
kwiecień

2008

Zadania w projekcie Pro@CTIS

Zadanie 1 - Zarządzanie projektem oraz obsługa projektu
Zadanie 2 - Promocja i rekrutacja projektu
Zadanie 3 - Elektroniczne środowisko projektu
Zadanie 4 - Helpdesk projektu
Zadanie 5 - Konferencje-2
Zadanie 6 - Zachodniopomorska rada Społeczeństwa Informacyjnego 8 spotkań
Zadanie 7 - Szkolenia - 18 szkoleń
Zadanie 8 - Szkolenia - ECDL 4 cykle szkoleniowe po 7 modułów
Zadanie 9 - Komponent projektowy-warsztaty 12 spotkań
Zadanie 10 - Seminaria - 8 spotkań
Zadanie 11 - Wizyty studyjne 6 wizyt
Zadanie 12- Dofinansowanie udziału w konferencjach/seminariach/warsztatach zagranicznych
Zadanie 13 - Sfinansowanie udziału wizyty gości zagranicznych
Zadanie 14 - StaŜe
Zadanie 15 - Biblioteka e-Rozwoju - zespół ds. transferu wiedzy
Zadanie 16 - Wewnętrzne projekty badawcze - 4 projekty
Zadanie 17 - Lokalne Agendy Cyfrowe
Zadanie 18 - Zabezpieczenie realizacji umowy

Rysunek 4. Harmonogram realizacji projektu Pro@CTIS
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Pierwszy etap relacji projektu odnosi się do realizacji zadań związanych z zatrudnieniem
osób, które będą związane z zarządzaniem projektem. Równolegle prowadzone będą prace
nad rekrutacją beneficjentów oraz wypromowaniem projektu Pro@CTIS zarówno w regionie
jak i w skali całego kraju. W tym samym czasie rozpoczną się takŜe związane z
zaprojektowaniem, przygotowaniem i wdroŜeniem portalu projektu, jako narzędzia promocji i
informacji o projekcie. Portal będzie równieŜ stanowił bazę wiedzy kumulującą dokumenty
jakie powstaną w trakcie realizacji projektu.
Kolejny, kluczowy dla realizacji Pro@CTIS etap ma charakter szkoleniowo-warsztatowy.
Odnosi się on do wszystkich działań skierowanych do Beneficjentów Ostatecznych projektu.
Ostatnim etapem zaplanowanym na dwa ostatnie miesiące roku 2010 jest zakończenie i
pełne rozliczenie projektu, wraz z złoŜeniem raportu z realizacji projektu.
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X. BAZA PROJEKTÓW NA RZECZ E-ROZWOJU REGIONU REALIZOWANYCH W
LATACH 2004-2007 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Nazwa projektu
REGIONALNA PLATFORMA CYFROWA POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer projektu
Z/2.32/I/1.5/5/04
Beneficjent
Powiat Kołobrzeg
Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 35 476 18
Informacje finansowe o projekcie
Wartość całkowita projektu

Wartość dofinansowania z EFRR

Wkład własny

501 320,54

375 990,40

125 330,14

Data podpisania umowy
12.01.2005.r.
Data rozpoczęcia realizacji projektu
21.06.2005r.
Data zakończenia projektu
29.08.2006r.
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest wdroŜenie w starostwie Powiatowym platformy elektronicznej w postaci
zintegrowanego i jednolitego sytemu informatycznego obejmującego: elektroniczny obieg i wymianę
dokumentów; elektroniczną archiwizację dokumentów; świadczenie elektronicznych usług dla ludności
z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (załatwianie spraw przez Internet); modernizacje
sprzętowej infrastruktury informatycznej gwarantującą sukces i trwałość wdroŜenia; stworzenie
bezpiecznego systemu transmisji danych opartego o nowoczesne technologie łączy
szerokopasmowych, transmisji bezprzewodowych (np. radiowych) oraz bezpieczny Internet.
Generalnym celem projektu jest przygotowanie regionu (miejsko-wiejski obszar 726km.kw.) do
realizacji długotrwałego procesu budowy społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie dysproporcji w
zakresie dostępu i wykorzystania Internetu, dla szybszego i sprawniejszego zarządzania regionem
oraz zapewnienia rozwoju elektronicznych usług dla ludności i podmiotów gospodarczych.
Rzeczowy etap realizacji projektu
Zakończono realizację projektu. Zatwierdzono sprawozdanie końcowe. Wypłacono wniosek o płatność
końcową
Tabela 9. Charakterystyka projektu REGIONALNA PLATFORMA CYFROWA POWIAT KOŁOBRZESKI
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Nazwa projektu
POPRAWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ URZĘDU GMINY W POLICACH I WDROśENIE SYSTEMU OBIEGU
DOKUMENTÓW

Numer projektu
Z/2.32/I/1.5/19/04
Beneficjent
Gmina Police
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, tel. 91 4311 825
Informacje finansowe o projekcie
Wartość całkowita projektu
199 444,21

Wartość dofinansowania z EFRR
149 583,15

Wkład własny
49 861,06

Data podpisania umowy
12.01.2005 r.
Data rozpoczęcia realizacji projektu
11.10.2004r.
Data zakończenia projektu
01.09.2005r.
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja systemu informatycznego w Urzędzie Gminy w
Policach oraz dostosowanie do wdroŜenia systemu obiegu dokumentów i archiwizacji danych wraz z
niezbędnym oprogramowaniem. Projekt obejmuje zakup i instalację serwera internetowego,
bezpiecznego i wydajnego serwera sieci LAN oraz wdroŜenie sytemu obiegu i archiwizacji
dokumentów, wdroŜenie systemu bezpieczeństwa sieci wewnętrznej, serwera internetowego, poczty
elektronicznej oraz wdroŜenie systemu identyfikacji i autentykacji dla 80 uŜytkowników, wdroŜenie
technologii podpisu elektronicznego oraz zwiększenie zasobów na potrzeby systemu bezpiecznej
poczty elektroniczne, stron www.police.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej. Celem projektu jest
rozwój społeczeństwa informacyjnego, wzrost efektywnego funkcjonowania samorządu,
przyspieszenie załatwiania spraw w urzędzie i zapewnienie dostępu do informacji publicznej,
wzmocnienie procesu wdraŜania polityki regionalnej w zakresie wzrostu konkurencyjności regionu.
Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na rozwój województwa zachodniopomorskiego poprzez
rozbudowę lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, wyrównanie dostępu do informacji i
technik informatycznych pomiędzy regionami w Polsce i Unii Europejskiej oraz w układzie wewnątrz
regionalnym. Projekt ma zapewnić wykorzystanie podpisu elektronicznego oraz wzmocnienie działań
administracji samorządowej przez powszechne stosowanie technik informatycznych zapobiegając
cyfrowemu wykluczeniu gminy, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz efektywniejszą
promocję.
Rzeczowy etap realizacji projektu
Zakończono realizację projektu. Zatwierdzono sprawozdanie końcowe. Wypłacono wniosek o płatność
końcową.
Tabela 10. Charakterystyka projektu POPRAWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ
WDROśENIE SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW
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URZĘDU GMINY

W

POLICACH

I

Nazwa projektu
E-GRYFINO I WDROśENIE ROZWIĄZAŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE GRYFINO

Numer projektu
Z/2.32/I/1.5/41/04
Beneficjent
Gmina Gryfino
Ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, tel. 91 433 85 94
Informacje finansowe o projekcie
Wartość całkowita projektu

Wartość dofinansowania z EFRR

Wkład własny

2 325 090,16

1 452 800,00

484 300,00

Data podpisania umowy
14.02.2005 r.
Data rozpoczęcia realizacji projektu
15.02.2005r.
Data zakończenia projektu
31.05.2007r.
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest realizacja strategii wdroŜenia rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w
Gminie Gryfino. Nadrzędnym celem projektu jest dostarczenie nowoczesnych usług w postaci
cyfrowej dla mieszkańców , urzędów i instytucji oraz podmiotów gospodarczych w celu dalszego
wzrostu atrakcyjności Gminy oraz dalszego wzrostu sprawności zarządzania poprzez działania w
zakresie koordynacji, łączenia,
grupowania i przetwarzania informacji oraz tworzenia usług
dostępnych elektronicznie, obejmujących lokalną społeczność. Zadania realizowane w ramach
projektu: kompleksowa informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, uruchomienie Lokalnego
Operatora Społeczeństwa Informacyjnego, prowadzenie portalu Wrota Gryfina, rozbudowa
infrastruktury technicznej.
Rzeczowy etap realizacji projektu
Zakończono realizację projektu. Zatwierdzono sprawozdanie końcowe. Wypłacono wniosek o płatność
końcową
Tabela

11.

Charakterystyka

projektu

E-GRYFINO

I

WDROśENIE

ROZWIĄZAŃ

SPOŁECZEŃSTWA

INFORMACYJNEGO W GMINIE GRYFINO

Nazwa projektu
MODERNIZACJA AKADEMICKIEJ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ W SZCZECINIE
Numer projektu
Z/2.32/I/1.5/68/04
Beneficjent
Politechnika Szczecińska
Al.. Piastów 17, 70-310 Szczecin, tel. 91 449 41 82
Informacje finansowe o projekcie
Wartość całkowita projektu

Wartość dofinansowania z
EFRR
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Wkład własny

530 865,40

397 936,70

132 928,70

Data podpisania umowy
29.04.2005 r.
Data rozpoczęcia realizacji projektu
20.09.2005r.
Data zakończenia projektu
15.03.2006r.
Opis projektu
Celem projektu Modernizacji AMSK w Szczecinie jest zwiększenie jakości obsługi uŜytkowników, która
będzie się wyraŜać w postaci zwiększonych przepływności w sieci, moŜliwości realizowania usług
multimedialnych, zwiększonego bezpieczeństwa przekazu w sieci jak i zwiększonej bezawaryjności. W
wyniku modernizacji sieci ma wzrosnąć liczba instytucji publicznych i uŜytkowników indywidualnych z
dostępem do szerokopasmowego Internetu, liczba jednostek organizacyjnych połączonych siecią
WAN oraz ogólna liczba pracowników instytucji publicznych wykorzystujących technologie
informacyjne. Projekt ma zapewnić zwiększenie zaufania wśród instytucji publicznych do sieci AMSK
ze względu na jej zabezpieczenie pod kątem zasilania. Pozwoli to na zapewnienie ciągłości pracy
sieci, uniknięcie przerw spowodowanych brakiem zasilania w węzłach sieci czy awarią urządzeń.
Rzeczowy etap realizacji projektu
Zakończono realizację projektu. Zatwierdzono sprawozdanie końcowe. Wypłacono wniosek o płatność
końcową
Tabela 12. Charakterystyka projektu MODERNIZACJA AKADEMICKIEJ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ W SZCZECINIE

Nazwa projektu
CZYTELNIA MULTIMEDIALNA W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE
Numer projektu
Z/2.32/I/1.5/78/04
Beneficjent
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, tel. 91 48 09 706
Informacje finansowe o projekcie
Wartość całkowita projektu

Wartość dofinansowania z EFRR

Wkład własny

80 650,54

59 975,50

19 991,84

Data podpisania umowy
27.01.2005 r.
Data rozpoczęcia realizacji projektu
09.03.2005r.
Data zakończenia projektu
21.06.2005r.
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest utworzenie czytelni multimedialnej, która stanowić będzie część Regionalnej
Biblioteki Morskiej – w którą zgodnie z „Planem rozwoju WSM na lata 2004-2006” ma zostać
przekształcona Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie. Tym samym projekt jest zgodny z
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celem głównym Działania 1.5 ZPORR, gdyŜ ma na celu rozbudowę lokalnej infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego.
Rzeczowy etap realizacji projektu
Zakończono realizację projektu. Zatwierdzono sprawozdanie końcowe. Wypłacono wniosek o płatność
końcową
Tabela 13. Charakterystyka projektu CZYTELNIA MULTIMEDIALNA
SZCZECINIE

W

BIBLIOTECE GŁÓWNEJ AKADEMII MORSKIEJ

W

Nazwa projektu
ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH ON-LINE W MIEŚCIE I GMINIE KAMIEŃ POMORSKI
Numer projektu
Z/2.32/I/1.5/227/05
Beneficjent
Gmina Kamień Pomorski
Ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski, tel. 91 382 11 42
Informacje finansowe o projekcie
Wartość całkowita projektu

Wartość dofinansowania z EFRR

Wkład własny

321 922,80

241 442,10

80 480,70

Data podpisania umowy
09.01.2006 r.
Data rozpoczęcia realizacji projektu
29.03.2006r.
Data zakończenia projektu
30.08.2006r.
Opis projektu
Przedmiotem realizacji projektu jest rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i zakup
specjalistycznego oprogramowania w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim w celu poprawy
efektywności pracy administracji oraz rozwoju e-usług publicznych. Projekt składał z następujących
elementów: rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej; zakup i wdroŜenie systemu elektronicznego
obiegu dokumentów, integracja elektroniczna obiegu dokumentów z portalem zewnętrznym
udostępniającym usługi Urzędu dla ludności. Strategicznym celem realizacji projektu jest rozwój
społeczeństwa informacyjnego poprzez: wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych
i
Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych, rozwój e-usług publicznych spełniających
specyficzne potrzeby obywateli, uŜycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych do poprawienia
efektywności pracy administracji. Efekty długoterminowe wdraŜania projektu to: wzrost liczby
pracowników instytucji publicznych wykorzystujących technologie informacyjne, wdroŜenie podpisu
elektronicznego, wzrost liczby spraw załatwianych on-line, liczby osób korzystających z usług
publicznych on-line, liczby spraw rozpatrywanych z wykorzystaniem systemów obiegu dokumentów, a
takŜe skrócenie czasu obsługi interesantów
Rzeczowy etap realizacji projektu
Zakończono realizację projektu. Zatwierdzono sprawozdanie końcowe. Wypłacono wniosek o płatność
końcową
Tabela 14. Charakterystyka projektu ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH ON-LINE W MIEŚCIE I GMINIE KAMIEŃ POMORSKI
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Nazwa projektu
BUDOWA I ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA TERENIE POWIATU GRYFIŃSKIEGO
Numer projektu
Z/2.32/I/1.5/351/05
Beneficjent
Powiat Gryfiński
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel. 91 404 50 00
Informacje finansowe o projekcie
Wartość całkowita projektu

Wartość dofinansowania z EFRR

Wkład własny

621 980,40

466 485,30

155 495,10

Data podpisania umowy
01.02.2006 r.
Data rozpoczęcia realizacji projektu
24.05.2006r.
Data zakończenia projektu
28.02.2007r.
Opis projektu
Przedmiotem realizacji projektu jest dostarczenie korzystnego otoczenia dla zmodernizowania usług
publicznych oraz stworzenie kaŜdemu szansy do uczestnictwa w globalnym społeczeństwie
informacyjnym. Projekt ma pozwolić na zwiększenie efektywności merytorycznej statutowych celów
powiatu Gryfińskiego. Poprawi warunki ekonomiczne i atrakcyjność inwestycyjną powiat, usprawni
załatwianie spraw w urzędzie starostwa, wprowadzi większą przejrzystość stosowanych procedur.
Projekt umoŜliwi dostarczenie nowoczesnych usług w postaci cyfrowej dla mieszkańców, urzędów i
instytucji oraz podmiotów gospodarczych celu dalszego wzrostu sprawności zarządzania poprzez
działania w zakresie koordynacji, łączenia, grupowania i przetwarzania informacji oraz tworzenia usług
dostępnych elektroniczni, obejmujących lokalną społeczność. Projekt koncentruje się na następujących
zdaniach: Infrastruktura Techniczna starostwa, System e-Urząd, PIAP – dostęp do Internetu.
Celem projektu jest promowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych z zakresu nowych technologii
informacyjno-komunikacyjnych w działalności samorządowej administracji publicznej oraz tworzenie
publicznych punktów dostępu do Internetu.
Rzeczowy etap realizacji projektu
Zakończono realizację projektu. Zatwierdzono sprawozdanie końcowe. Wypłacono wniosek o płatność
końcową
Tabela 15. Charakterystyka projektu BUDOWA
GRYFIŃSKIEGO

I ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA TERENIE

Nazwa projektu
W ROTA ZACHODNIOPOMORSKIE
Numer projektu
Z/2.32/I/1.5/626/05
Beneficjent
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin, tel. 91 43 34 768
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POWIATU

Informacje finansowe o projekcie
Wartość całkowita projektu

Wartość dofinansowania z EFRR

Wkład własny

4 470 000,01

3 352 500,00

1 117 500,01

Data podpisania umowy
14.06.2006 r.
Data rozpoczęcia realizacji projektu
12.07.2005r.
Data zakończenia projektu
30.05.2008r.
Opis projektu
Projekt realizowany jest w województwie zachodniopomorskim dla administracji publicznej w
województwie: Urząd Marszałkowski, 21 powiatów, 114 gmin, administracja zespolona i niezespolona
w województwie. Projekt jest zlokalizowany w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
(Szczecin, Wały Chrobrego 4), delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Koszalinie (Koszalin, ul. Władysława Andersa 34). Przyczyni się do rozwoju społecznego i
gospodarczego województwa zachodniopomorskiego dzięki: uruchomieniu nowych usług
elektronicznych skierowanych do administracji publicznej województwie oraz lokalnej społeczności w
ramach zintegrowanego portalu; swobodnemu i bezpiecznemu dostępowi do informacji publicznej, w
tym do elektronicznego prawa miejscowego; wzrostowi efektywności pracy urzędów administracji
publicznej; poprawie warunków funkcjonowania dla nowo powstałych firm i inwestorów w regionie.
Realizacja projektu ma zapewnić: uzyskanie stałego i bezpiecznego dostępu do informacji
elektronicznej przez jednostki administracji publicznej; wypracowanie nowych standardów świadczenia
usług elektronicznych dla administracji publicznej i mieszkańców regionu; uruchomienie nowych
platform serwera w jednostkach organizacyjnych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
uruchomienie własnych stron internetowych w portalu www.zachodniopomorskie.pl przez gminy
zdefaworyzowane cyfrowo; unowocześnienie struktury teleinformatycznej Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego; udostępnienie nowych usług po godzinach pracy administracji
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Rzeczowy etap realizacji projektu
Oddana do uŜytku część inwestycji
Tabela 16. Charakterystyka projektu W ROTA ZACHODNIOPOMORSKIE

Nazwa projektu
REGIONALNA PLATFORMA TELEINFORMATYCZNA W GMINIE WOLIN
Numer projektu
Z/2.32/I/1.5/376/05
Beneficjent
Gmina Wolin
Ul. Zamkowa 23 72-510 Wolin, tel. 91 326 13 22
Informacje finansowe o projekcie
Wartość całkowita projektu

Wartość dofinansowania z EFRR

Wkład własny

479 621,04

359 420,23

119 806,75

Data podpisania umowy
19.04.2006 r.
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Data rozpoczęcia realizacji projektu
13.09.2006r.
Data zakończenia projektu
15.02.2007r.
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest realizacja strategii wdroŜenia rozwiązań społeczeństwa Informacyjnego w
Gminie Wolin. Dotyczy realizacji działań w zakresie koordynacji, łączenia, grupowania i przetwarzania
informacji oraz tworzenia usług dostępnych elektronicznie, obejmujących lokalną społeczność. W
ramach projektu przewiduje się realizację następujących zdań:
▪ dokonanie kompleksowej informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy Wolin;
▪ uruchomienie Centrum Operacyjnego Społeczeństwa Informacyjnego;
▪ stworzenie portalu internetowego „Wrota Wolina”;
▪ rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej
▪ uruchomienie miniTeleCentrów w wybranych wiejskich ośrodkach kultury oraz mieście Wolinie.
Poprzez zrealizowanie tych zadań nastąpić ma:
▪ zapewnienie mieszkańcom Gminy Wolin powszechnego i szybszego i bezpieczniejszego
dostępu do Internetu dla przeciwdziałania marginalizacji terenów wiejskich, a zwłaszcza byłych
popegeerowskich;
▪ rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej, w szczególności na tych
obszarach wiejskich Gminy Wolin, które nie posiadają innej moŜliwości korzystania z takowej
komunikacji;
▪ wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji uslug
publicznych;
▪ rozwój e-uslug publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli;
▪ uŜycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych do poprawienia efektywności pracy
Urzędu Gminy Wolin.
Rzeczowy etap realizacji projektu
Zakończono realizację projektu. Zatwierdzono sprawozdanie końcowe. Wypłacono wniosek o płatność
końcową
Tabela 17. Charakterystyka projektu REGIONALNA PLATFORMA TELEINFORMATYCZNA W GMINIE WOLIN

Nazwa projektu
E - URZĄD I ELEMENTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE MYŚLIBÓRZ
Numer projektu
Z/2.32/I/1.5/432/05
Beneficjent
Miasto i Gmina Myślibórz
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300, tel. 91 45 53 461
Informacje finansowe o projekcie
Wartość całkowita projektu

Wartość dofinansowania z EFRR

Wkład własny

720 260,14

540 195,11

180 065,03

Data podpisania umowy
02.12.2005 r.
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Data rozpoczęcia realizacji projektu
21.12.2005r.
Data zakończenia projektu
29.09.2006r.
Opis projektu
Projekt obejmuje swoim zasięgiem gminę Myślibórz. Jego celem jest realizacja zadań w celu
rozszerzenia zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności
administracji publicznej, sferze społecznej, gospodarczej, turystycznej, edukacyjnej. Poprzez
dostarczenie nowoczesnych usług w postaci cyfrowej dla mieszkańców, urzędów i instytucji oraz
podmiotów gospodarczych przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności gminy oraz wzrostu
sprawności zarządzania. Realizacja projektu słuŜyć ma rozwojowi powszechnego szybszego i
bezpieczniejszego dostępu do Internetu dla przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich i
małych miast; rozwojowi dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej; wykorzystaniu nowych
Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych, rozwojowi e-usług
publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli; poprawieniu efektywności pracy
administracji poprzez uŜycie Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych.
Rzeczowy etap realizacji projektu
Zakończono realizację projektu. Zatwierdzono sprawozdanie końcowe. Wypłacono wniosek o płatność
końcową
Tabela 18. Charakterystyka projektu E – URZĄD I ELEMENTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE MYŚLIBÓRZ

Nazwa projektu
EDEBNO I - WDRAśANIE ROZWIĄZAŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE DĘBNO

Numer projektu
Z/2.32/I/1.5/444/05
Beneficjent
Gmina Dębno
ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, tel. 95 760 49 20
Informacje finansowe o projekcie
Wartość całkowita projektu

Wartość dofinansowania z EFRR

Wkład własny

536 467,11

377 021,17

125 673,73

Data podpisania umowy
20.12.2005
Data rozpoczęcia realizacji projektu
31.08.2006r.
Data zakończenia projektu
23.04.2007r.
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest zdefiniowanie regionalnej platformy informatycznej oraz realizacja strategii
wdroŜenia rozwiązań społeczeństwa rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Dębno.
Projekt dotyczy realizacji działań w zakresie koordynacji, łączenia, grupowania i przetwarzania
informacji oraz tworzenia usług dostępnych elektronicznie, skierowanych do lokalnej społeczności.
Zadania realizowane w ramach projektu: kompleksowa informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Dębno;
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utworzenie Centrum Operacyjnego Społeczeństwa Informacyjnego; stworzenie portalu Wrota Dębna;
rozbudowa infrastruktury technicznej.
Rzeczowy etap realizacji projektu
Zakończono realizację projektu. Zatwierdzono sprawozdanie końcowe. Wypłacono wniosek o płatność
końcową
Tabela 19. Charakterystyka projektu EDĘBNO I – WDRAśANIE ROZWIĄZAŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE
DĘBNO

Nazwa projektu
W SIECI CZ@PLINKA
Numer projektu
Z/2.32/I/1.5/487/05
Beneficjent
Gmina Czaplinek
Rynek 6 78-550 Czaplinek tel. 91 45 01 201
Informacje finansowe o projekcie
Wartość całkowita projektu

Wartość dofinansowania z EFRR

Wkład własny

712 494,20

511 348,65

170 449,55

Data podpisania umowy
16.01.2006 r.
Data rozpoczęcia realizacji projektu
12.04.2005r.
Data zakończenia projektu
30.03.2007r.
Opis projektu
Projekt realizowany jest w ramach 4 zadań:
1. Infrastruktura techniczna Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku – zakupy sprzętu
komputerowego i oprogramowania, wdroŜenie zintegrowanego systemu obejmującego
wszystkie jednostki podległe oraz ujednolicenie procedur stosowanych w Gminie, rozbudowa
infrastruktury sieciowej;
2. Elektroniczny Obieg Dokumentów – ma zapewnić sprawny system obiegu korespondencji i
przepływu pracy, kadrze kierowniczej narzędzi do nadzoru nad obsługą spraw oraz zapewnić
monitoring terminowości ich załatwiania, jest niezbędny do uruchomienia wirtualnego urzędu;
3. Portal „Wrota Cza@plinka” i Lokalny Operator Społeczeństwa Informacyjnego – Portal
„Wrota Cza@plinka” będzie centralnym systemem informacyjnym o Urzędzie Miasta i Gminy,
innych jednostkach gminnych, innej administracji, organizacji społecznych i zawodowych,
gospodarce, turystyce, pracy czy społeczności lokalnej, Lokalny Operator Społeczeństwa
Informacyjnego realizował będzie następujące zdania: aktualizacja informacji w serwisach
tematycznych w ramach portalu języku polskim, niemieckim i angielskim, administrowanie
bazami danych, akwizycja informacji do baz danych, promowanie społeczeństwa
informacyjnego na obszarach gminy, organizowanie szkoleń z zakresu SI;
4. Dostęp do Internetu – PIAP-y
Rzeczowy etap realizacji projektu
Zakończono realizację projektu. Zatwierdzono sprawozdanie końcowe. Wypłacono wniosek o
płatność końcową
Tabela 20. Charakterystyka projektu W SIECI CZ@PLINKA
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Nazwa projektu
BUDOWA ŁĄCZA TELEINFORMATYCZNEGO AMSK POMIĘDZY POLITECHNIKĄ SZCZECIŃSKĄ A
UNIWERSYTETEM SZCZECIŃSKIM
Numer projektu
Z/2.32/I/1.5/573/05
Beneficjent
Politechnika Szczecińska
Al.. Piastów 17, 70-310 Szczecin, tel. 91 449 41 82
Informacje finansowe o projekcie
Wartość całkowita projektu

Wartość dofinansowania z EFRR

Wkład własny

251 132,58

188 349,43

62 783,15

Data podpisania umowy
19.04.2006 r.
Data rozpoczęcia realizacji projektu
07.07.2005r.
Data zakończenia projektu
31.12.2006r.
Opis projektu
Cel projektu "Budowa łącza teleinformatycznego AMSK pomiędzy Politechniką Szczecińską a
Uniwersytetem Szczecińskim" to zwiększenie jakości obsługi uŜytkowników, która będzie się wyraŜać
w postaci zwiększonych przepływności w sieci, moŜliwości realizowania usług multimedialnych,
zwiększonego bezpieczeństwa przekazu w sieci jak i zwiększonej bezawaryjności. W wyniku budowy
łącza wzrośnie liczba instytucji publicznych i uŜytkowników indywidualnych z dostępem do
szerokopasmowego Internetu, liczba jednostek organizacyjnych połączonych siecią WAN oraz ogólna
liczba pracowników instytucji publicznych wykorzystujących technologie informacyjne. Cel projektu
jest zgodny z podstawowym celem działania 1.5 ZPORR czyli rozbudową regionalnej i lokalnej
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie powszechnego, szybszego i
bezpiecznego dostępu do Internetu oraz uŜycie technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla
poprawienia efektywności pracy administracji publicznej.
Rzeczowy etap realizacji projektu
Zakończono realizację projektu. Zatwierdzono sprawozdanie końcowe. Wypłacono wniosek o
płatność końcową
Tabela 21. Charakterystyka projektu BUDOWA
SZCZECIŃSKĄ A UNIWERSYTETEM SZCZECIŃSKIM

ŁĄCZA TELEINFORMATYCZNEGO

AMSK

POMIĘDZY

POLITECHNIKĄ

Nazwa projektu
"WROTA PARSĘTY" - USŁUGI I INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA TERENIE
DORZECZA PARSĘTY
Numer projektu
Z/2.32/I/1.5/588/05
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Beneficjent
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
ul. Koszalińska 96A, 78-230 Karlino tel. 94 311 68 58
Informacje finansowe o projekcie
Wartość całkowita projektu

Wartość dofinansowania z EFRR

Wkład własny

9 734 701,00

7 301 025,75

2 433 675,25

Data podpisania umowy
30.01.2006 r.
Data rozpoczęcia realizacji projektu
01.03.2006r.
Data zakończenia projektu
15.05.2008r.
Opis projektu
W projekcie uczestniczą 23 gminy naleŜące do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz 3
powiaty. W ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja obecnej infrastruktury
teleinformatycznej w poszczególnych urzędach oraz wdroŜone nowoczesne oprogramowanie
spełniające wymagania administracji. Nadrzędnym celem projektu jest dostarczenie nowoczesnych
usług w postaci cyfrowej dla mieszkańców, urzędów i instytucji oraz podmiotów gospodarczych w celu
dalszego wzrostu atrakcyjności terenu gmin i powiatów z dorzecza Parsęty oraz dalszego wzrostu
sprawności zarządzania miastami, miasteczkami i wsiami z tego terenu. Bezpośrednimi celami
projektu są: rozwój powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu dla
przeciwdziałania marginalizacji szczególnie wsi i terenów małych miasteczek zdefaworyzowanych,
zamieszkanych przez skupiska mieszkańców zagroŜonych wykluczeniem cyfrowym; wykorzystanie
nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych dla udostępniania mieszkańcom i
przedsiębiorcom pakietu usług administracyjnych w ramach platformy e-urząd;
wykorzystanie nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych dla udostępniania nowo
powstałym przedsiębiorstwom usług w ramach platformy e-gospodarka; wykorzystanie nowych
technologii informatycznych i komunikacyjnych dla udostępnienia pracownikom, osobom
poszukującym pracy, uzupełniającym kwalifikacje i pracodawcom pakietu usług on-line e-praca;
wykorzystanie nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych dla udostępnienia turystom
informacji pakietu usług on-line e-turystyka; poprawa efektywności pracy administracji; poprawa
warunków dostępu do Internetu w terenach wiejskich; poprawa dostępu do informacji publicznej;
wdroŜenie podpisu elektronicznego w urzędach uczestniczących w projekcie.
Rzeczowy etap realizacji projektu
Oddana do uŜytku część inwestycji
Tabela 22. Charakterystyka projektu "WROTA PARSĘTY" INFORMACYJNEGO NA TERENIE DORZECZA PARSĘTY

USŁUGI

I

INFRASTRUKTURA

SPOŁECZEŃSTWA

Nazwa projektu
E-URZĄD. USŁUGI ELEKTRONICZNE DLA INTERESANTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE

Numer projektu
Z/2.32/I/1.5/591/05
Beneficjent
Gmina Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin tel. 91 42 45 719
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Informacje finansowe o projekcie
Wartość całkowita projektu

Wartość dofinansowania z EFRR

Wkład własny

3 200 000,00

2 400 000,00

800 000,00

Data podpisania umowy
24.05.2006 r.
Data rozpoczęcia realizacji projektu
12.12.2005r.
Data zakończenia projektu
30.05.2008r.
Opis projektu
Realizacja projektu słuŜyć ma realizacji strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście
Szczecinie poprzez wdroŜenie portalowych usług elektronicznych, publicznych punktów dostępu do
Internetu, przygotowanie zaplecza sprzętowego i technicznego. WdroŜenie projektu ma zapewnić w
pierwszej fazie uruchomienie interaktywnego systemu komunikacji oraz w drugiej fazie wykonanie
systemu usług transakcyjnych na formularzach elektronicznych. Celem projektu jest zapewnienie
wykorzystania nowoczesnych środków komunikacji w kontaktach z urzędem w ramach usług
informacyjnych, interaktywnych i transakcyjnych. Realizacja projektu koresponduje z celami
przewidzianymi dla ZPORR: rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej (przez
stworzenie publicznych punktów dostępu – PIAPU oraz Infomatów dla wybranych peryferyjnych
lokalizacjach miasta); wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla
realizacji usług publicznych dokonywanych takŜe elektronicznie on-line; rozwój elektronicznych usług
publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli (w ramach tworzenia całej gamy usług online i elektronicznych procedur załatwiania spraw poprze Internet).
Rzeczowy etap realizacji projektu
Oddana do uŜytku część inwestycji
Tabela 23. Charakterystyka projektu E-URZĄD. USŁUGI
SZCZECINIE

ELEKTRONICZNE DLA INTERESANTÓW
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