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Rozdział I. PROGRAMOWANIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA TLE INNYCH
REGIONÓW
I.1. WSPÓLNOTOWY KONTEKST EUROPEJSKI ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO
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 wciąż zagadnieniem metodycznie otwartym
i domeną stawiania podstawowych pytań związanych nie tylko z postępem w praktycznych
zastosowaniach technologii teleinformatycznych, lecz również z wpływem wdrożeń ICT 1 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 podaży usług świadczonych drogą
elektroniczną, budowie infrastruktury dostępu do Internetu, oferowaniu różnorodnych 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
2
społeczeństwa informacyjnego . 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 malała 3.
RAPORT KOKA. Analizy społecznych i gospodarczych implikacji inwestycji w rozwiązania
teleinformatyczne w sferze publicznej stają się kwestią kluczowego znaczenia wobec
zdiagnozowanych w tzw. raporcie Koka 4 opóźnień w realizacji agendy i celów Strategii Lizbońskiej.
Przesłankami do takiej diagnozy na polu społeczeństwa informacyjnego były raporty na temat
realizacji zadań zdefiniowanych w komunikacie Komisji Europejskiej eEurope – an Information Society
for All 5 w oparciu o wskaźniki uzgodnione na poziomie krajów członkowskich 6. Na tym tle wysoce

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
możliwości rozwiązań elektronicznej administracji (eGovernment) oraz zapewnienia co najmniej 50-procentowej
penetracji szerokopasmowego dostępu do Internetu w krajach członkowskich do 2010 roku. Raport zwraca także
uwagę na potrzebę zdefiniowania jednolitych europejskich ram standaryzacyjnych w zakresie ICT.
5
Komisja Europejska, eEurope – an Information Society for All. Action Plan, Bruksela 2002.
6
Por. np. eEurope+ 2003 Progress report, Bruksela 2004 oraz Information Society Benchmarking Report,
Bruksela 2005, w których po raz pierwszy pojawiły się wartości wskaźników mierzonych dla Polski.
2
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praktycznego znaczenia nabierają badania nad miernikami (wskaźnikami) rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w regionach i postulaty wypracowania europejskiego konsensusu na tym polu 7.
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 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
demograficznym 8 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 także uwagę na niedowartościowanie roli europejskiego przemysłu jako
motoru przemian i wzrostu, a także deficyt narzędzi pobudzających innowacyjność oraz narzędzi
wsparcia odpowiednich dla firm sektora high-tech wkomponowanych w instrumenty wdrażania
Strategii Lizbońskiej. W większości krajów członkowskich nie osiągnięto także postulowanego
w dokumencie 3% udziału wydatków na badania i rozwój w PKB. Nadto rozszerzenie Unii Europejskiej
o dziesięć nowych państw przyczyniło się do obniżenia 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 wdrażania Strategii Lizbońskiej (2006-2010) na zapewnieniu
wzrostu gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy.
STRATEGIA I2010. Już w marcu 2005 roku na wiosennym szczycie Rady Europejskiej podjęto
fundamentalne decyzje dotyczące „nowego otwarcia” Strategii Lizbońskiej, które odnosiły się
bezpośrednio do krytycznych ustaleń raportu Koka 9.
Zasadnicza rewizja założeń strategii 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 zrównoważone wykorzystanie zasobów, a także 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 zatrudnienia 10 redefiniujące cele i zadania wyznaczone w dokumencie eEurope 2005 – an
Information Society for All z maja 2002 roku 11. 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. Różnice wyników gospodarczych pomiędzy krajami uprzemysłowionymi można w dużej
mierze wytłumaczyć wysokością inwestycji w technologie informacyjne i komunikacyjne, poziomem
7

Jak dotąd Komisja Europejska nie zaproponowała jednolitych ram bechmarkingu rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w regionach. Wsparła jednak kilka inicjatyw standaryzacyjnych w tym zakresie zaproponowanych
w ramach projektów naukowo – badawczych: projekt SIBIS (IST-2000-26276) – http://www.sibis-eu.org/, projekt
BISER (IST-2000-30187) – http://www.biser-eu.com oraz e-business watch – http://www.ebusiness-watch.org/,
a także projekt UNDERSTAND http://www.understand-eu.net/ z udziałem województwa wielkopolskiego
(http://www.wielkopolska.mw.gov.pl/doc.php?dcid=2091&grid=358).
8
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.
9
Komisja Wspólnot Europejskich, Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy
początek Strategii Lizbońskiej. Komunikat przewodniczącego Barosso w porozumieniu z wiceprzewodniczącym
Verheugenem; Bruksela 2005.
10
Komisja Wspólnot Europejskich, i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu
i zatrudnienia, Bruksela 2005.
11
Komisja Wspólnot Europejskich, eEurope 2005 – an Information Society for All. Action plan, Bruksela 2002.
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badań nad nimi i zakresem ich stosowania, oraz stopniem konkurencyjności sektorów gospodarki
związanych ze społeczeństwem informacyjnym i mediami. 12 Usługi, umiejętności, media i treści
związane z ICT stanowią coraz ważniejszy element gospodarki i społeczeństwa.
Strategiczne ramy i2010 opracowane przez Komisję Europejską wyznaczają trzy priorytety rozwoju
społeczeństwa informacyjnego w krajach UE do roku 2010:
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 zrównoważonego rozwoju, stawiając na pierwszym miejscu lepszy poziom usług
publicznych i jakość życia 13.
Najważniejsze wnioski i rekomendacje dla władz regionalnych wynikające z przesądzeń strategii i2010
prezentuje tabela 1:
Priorytet Strategii i2010
Wspieranie budowy
jednolitej europejskiej
przestrzeni informacyjnej

1.

2.

3.

4.

Wniosek/ Rekomendacja
Nowe rodzaje treści, usługi i modele biznesowe stymulują wzrost
i tworzą miejsca pracy. Dla przykładu, oczekuje się, że wartość
zachodnioeuropejskich rynków zawartości on-line potroi się do
2008 r. (przy czym wartość segmentu tego rynku dotyczącego
zawartości
przeznaczonej
dla
konsumentów
wzrośnie
dziesięciokrotnie) 14. Podobnie sytuacja będzie rozwijać się
w całym sektorze, który już dziś przynosi 8% PKB w Unii
Europejskiej.
Niezbędne jest proaktywne stanowisko polityczne, które będzie
stymulować korzystne trendy na rynku i wspierać budowę
społeczeństwa wiedzy (np. przez kształcenie ustawiczne,
kreatywność
i innowacje),
ochronę
konsumentów
oraz
powstawanie
zdrowego
i bezpiecznego
europejskiego
społeczeństwa informacyjnego.
Komisja zamierza do 2007 r. przeanalizować wspólnotowe
przepisy
dotyczące
usług
z dziedziny
społeczeństwa
informacyjnego i mediów oraz przedstawić propozycje zmian tam,
gdzie będą one konieczne.
Komisja określi i będzie wspierać ukierunkowane działania na
rzecz interoperacyjności, szczególnie w zakresie zarządzania
prawami cyfrowymi (2006/2007 r.)

12

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.
13
Por. i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, s. 3.
14
European Information Technology Observatory (EITO) 2005 r.
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Wzmocnienie innowacji
i inwestycji w badania nad
ICT

1.

2.

3.

4.

5.

Stworzenie integracyjnego
europejskiego
społeczeństwa
informacyjnego

1.

2.

15

Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) wnoszą istotny
wkład we wzrost gospodarczy i powstawanie miejsc pracy
w Europie. Sektor ICT jest bardzo ważnym elementem
gospodarki, a wdrażanie i umiejętne stosowanie tych technologii to
jeden
z najważniejszych
czynników
zwiększających
produktywność i stymulujących wzrost całej gospodarki, dzięki
któremu w jej kluczowych sektorach pojawiają się innowacje.
Potrzebne są strategiczne badania nad ICT, które zapewnią
Europie wiodącą rolę w tych dziedzinach, w których zajmuje ona
uznaną, mocną pozycję (np. nanoelektronika, systemy
wbudowane, łączność) oraz w nowopowstających obszarach (np.
usługi sieciowe, systemy kognitywne).
Korzyści z ICT biorą się ze stosowania tych technologii
w produktach i usługach oraz z wprowadzania nowych modeli
biznesowych, zmian organizacyjnych i nowych umiejętności.
Dzięki ICT przedsiębiorstwa zyskują na produktywności, ale ich
problemem pozostaje brak interoperacyjności, niezawodności
i bezpieczeństwa, a także trudności związane z reorganizacją
i integracją ICT w miejscu pracy oraz wysokie koszty wsparcia
technicznego. Szczególnie poważne trudności z wdrażaniem ICT
mają małe i średnie przedsiębiorstwa.
Komisja
będzie
zachęcać
do
przekładania
postępu
technologicznego na innowacyjne zastosowania i usługi
w sektorze prywatnym i publicznym. Będzie promować podejście
charakteryzujące się dużym ryzykiem i wysokim poziomem
kreatywności oraz wspierać efekt skali poprzez partnerstwa
publiczno-prywatne 15 skupiające know-how, zdolności i zasoby
finansowe przemysłu i sektora badań wokół strategicznych
priorytetów badawczych.
Komisja uruchomi inicjatywy z dziedziny badań i wdrożenia,
których celem jest pokonanie głównych barier wymagających
rozwiązań zarówno technologicznych jak i organizacyjnych
(2006 r.) oraz określi środki uzupełniające w celu zachęcenia
podmiotów prywatnych do inwestowania w badania i innowacje
w dziedzinie ICT (2006 r.)
ICT są stosowane coraz powszechniej i korzysta z nich coraz
więcej ludzi. Nadal jednak ponad połowa mieszkańców UE czerpie
ze stosowania ICT niepełne korzyści lub jest od nich całkowicie
odcięta. Wzmocnienie spójności społecznej, ekonomicznej
i terytorialnej poprzez zwiększenie dostępności produktów i usług
ICT, również w regionach słabiej rozwiniętych, jest ekonomiczną,
społeczną, etyczną i polityczną koniecznością.
Usługi publiczne stanowią ważny element europejskiej gospodarki.
Dla przykładu, na zamówienia publiczne przypada 16% PKB.
Zasadnicze wyzwanie polega na tym, by uczynić te usługi
lepszymi, bardziej dostępnymi i mniej kosztownymi.

W tym europejskie platformy technologiczne i wspólne inicjatywy technologiczne.
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3.

ICT mają duży potencjał w dziedzinie poprawy jakości życia. Mogą
też przyczynić się do poprawy zdrowia obywateli dzięki nowym
usługom zdrowotnym i socjalnym, których wprowadzenie staje się
możliwe
właśnie
dzięki
ICT.
W kontekście
wyzwań
demograficznych stojących przed Europą, ICT mogą pomóc
w zwiększeniu wydajności i efektywności publicznych systemów
ochrony zdrowia i opieki społecznej. ICT mogą również być
ważnym czynnikiem wspomagającym różnorodność kulturową
Europy, ponieważ dzięki nim europejskie dziedzictwo i twórczość
kulturalną można udostępnić większej liczbie osób. Technologie te
są również narzędziem wspomagającym ochronę środowiska, np.
w dziedzinie
monitorowania
i postępowania
w następstwie
katastrof, oraz poprzez czyste, energooszczędne i wydajne
procesy produkcyjne 16. Wreszcie, ICT mogą również przyczynić
się do zwiększenia bezpieczeństwa transportu i uczynić go
bardziej czystym i energooszczędnym.
Tabela 1. Wnioski i rekomendacje dla władz regionalnych wynikające ze strategii i2010
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 Aho 17.
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 także ważne 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 UE 18
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, iż produkcja rozwijana przez firmy europejskie cechuje się relatywnie niższym od
liderów globalnej stawki zapotrzebowaniem na rozwiązania ICT. Odbija się to także 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).
16

i2010 będzie wykorzystywać te możliwości w połączeniu z planem działań na rzecz technologii dla środowiska
(ETAP).
17
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
18
Por. Komisja Wspólnot Europejskich, Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu
i zatrudnienia. Wspólna koncepcja, Bruksela 2005.
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Dokument wyznacza strategiczne obszary interwencji władz publicznych, w tym instytucji
europejskich: e-Zdrowie, transport i logistykę, ochronę środowiska oraz przemysł wytwarzający treści
multimedialne. Formułuje także następujące rekomendacje odnośnie wsparcia środkami publicznymi
rozwoju sektora prywatnego:
1) wsparcie przemysłu następować winno poprzez system grantów na rozwój prac badawczorozwojowych oraz tworzenie systemów zachęt dla przemysłu
2) wsparcie obejmować winno tak firmy sektora MŚP, jak i duże firmy, które mają kluczowe
znaczenie dla wzrostu gospodarczego i podniesienia poziomu produktywności
3) konieczne jest wzmocnienie współpracy firm oraz instytucji naukowo-badawczych
4) wsparcie ze środków publicznych powinno sprzyjać w pierwszym rzędzie osiągnięciu wzrostu
produktywności sektora badawczo-rozwojowego
5) fundusze strukturalne powinny być traktowane jako kluczowy środek wzmacniania zdolności
badawczo-rozwojowych i zapewnienia spójności na tym polu w UE
6) konieczne jest wsparcie tworzenia „infrastruktury innowacji” (parków naukowych, inkubatorów,
organizacji transferu wiedzy)
7) wsparcie powinno wykorzystywać różnorodne instrumenty finansowe przyjazne dla sektora
prywatnego (venture capital, pożyczki, finansowanie klastrów).
Jednym z narzędzi dynamizujących rozwój gospodarczy i zwiększanie produktywności – procesy
oparte na wykorzystaniu rozwiązań ICT – winny stać zamówienia na innowacyjne produkty i usługi
w fazie przedkomercyjnej 19.

19

Por. Precommercial procurement – a missing link in the European Innovation Cycle, Bruksela 2006 oraz
Precommercial procurement. Public sector needs a driver for innovation, Bruksela 2006.
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie, 2006
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POLITYKI WSPARCIA ROZWOJU I INNOWACYJNOŚCI. Silne powiązanie dynamiki rozwoju gospodarczego
z inwestowaniem w innowacyjne rozwiązania ICT oraz badania nad nowymi technologiami
z przeznaczeniem na zastosowania komercyjne znalazło odzwierciedlenie w decyzjach instytucji
europejskich w latach 2005-2006, w ramach których określono zasady i mechanizmy finansowania
z budżetu Wspólnoty polityki strukturalnej oraz polityki spójności w krajach członkowskich UE.
Polityki te, realizowane w znacznym stopniu poprzez mechanizmy o wymiarze regionalnym, stanowią
podstawowe wyzywanie dla tych regionów europejskich, które procesy rozwoju społeczeństwa
informacyjnego oraz transformacji w kierunku gospodarki wiedzy zamierzają uczynić w latach 20072013 głównymi osiami strategicznymi.
Ramy prawne dla wdrażania polityki regionalnej i polityki spójności w Unii Europejskiej w latach 20072013 wyznacza pięć rozporządzeń przyjętych przez Parlament Europejski i Radę Europejską w lipcu
2006 roku:
1) Rozporządzenie główne – określa wspólne zasady, przepisy i normy wdrażania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz
Funduszu Spójności
2) Rozporządzenie o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego – określa jego rolę oraz
definiuje sfery działania, głównie wspieranie prywatnych i publicznych inwestycji służących
zmniejszeniu dysproporcji dzielących regiony UE
3) Rozporządzenie o Europejskim Funduszu Społecznym – koncentruje się na zwiększaniu
zdolności dostosowawczych pracowników i przedsiębiorstw, poprawie dostępności
zatrudnienia i poszerzaniu uczestnictwa w rynku pracy, zwalczaniu dyskryminacji w dostępie
do rynku pracy oraz na propagowaniu partnerstwa na rzecz reform w sferze integracji
i zatrudnienia
4) Rozporządzenie o Funduszu Spójności – dotyczy interwencji w dziedzinie ochrony środowiska
i transeuropejskich sieci transportowych
5) Rozporządzenie o Europejskim grupowaniu współpracy terytorialnej (EUWT) wprowadza
nowe mechanizmy współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej łączącej
władze regionalne i lokalne.
Kluczowe znaczenie dla wdrożenia obu polityk mają Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności
20
gospodarczej, społecznej i terytorialnej , przyjęte przez Radę Europejską w październiku 2006 roku.
Dokument ten winien stanowić podstawę działań rządów oraz władz regionów krajów członkowskich
UE w latach 2007-2013, wykorzystujących dorobek prac Komisji Europejskiej w latach 2005-2006 oraz
determinanty strategicznych dokumentów Wspólnoty, także w zakresie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego.
Wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez
wykorzystywanie możliwości w dziedzinie badań i innowacji, w tym nowych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych – stanowi II priorytet Wytycznych.
Szczegółowe rekomendacje dokumentu Rady Europejskiej odnoszące się do wspomnianego
priorytetu II: Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu przedstawia tabela 2:

20

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 5 października 2006 roku w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty
dla spójności, Bruksela, 11807/6/06 REV 6 (pl).
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie, 2006
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Zakres rekomendacji
1. Podnoszenie nakładów na
badania i rozwój 21

Opis rekomendacji
Wspieranie inwestycji w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego
(ICT)
Rozpowszechnianie
technologii
odpowiednich mechanizmów

i wiedzy

przy

wykorzystaniu

Zwiększanie absorpcji wyników prac badawczo-rozwojowych
w przedsiębiorstwach, zwłaszcza MŚP, poprzez działania zmierzające
do wzrostu umiejętności i kompetencji
Wspieranie powstawania i wykorzystywania w UE większej liczby
utalentowanych pracowników naukowych o wysokich kwalifikacjach
Zwiększanie poziomu prywatnych i państwowych inwestycji w badania
i rozwój oraz innowacje
Wspieranie partnerstwa w dziedzinie badań i rozwoju w różnych
regionach UE
2. Programowanie i wdrażanie
innowacyjnego
rozwoju regionów 22

Upowszechnienie foresight oraz innych metod planowania
strategicznego na poziomie regionalnym, obejmujących regularny
i systematyczny dialog z zainteresowanymi stronami 23
Zapewnienie synergii pomiędzy polityką spójności a programami
ramowymi: 7 Programem Ramowym Badań i Rozwoju oraz programem
„Konkurencyjność i innowacje”
Podnoszenie potencjału badawczego i innowacyjnego w regionach do
poziomu odpowiedniego dla udziału w transnarodowych projektach
badawczych

3. Zwiększenie
i ukierunkowanie inwestycji
w badania i rozwój

Zapewnienie ścisłej interakcji między wszystkimi podmiotami
realizującymi badania na rzecz rozwoju, w celu wspierania
powstawania biegunów doskonałości, koniecznych do osiągnięcia
masy krytycznej 24

21

Zgodnie z Wytycznymi przydzielane przedsiębiorcom dotacje powinny być raczej ukierunkowane na
podnoszenie zdolności przedsiębiorstwa w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji, niż tymczasową redukcję
jego kosztów produkcji, co wiąże się z powstaniem znacznego obciążenia w przyszłości (szczególnie
w sektorach tradycyjnych oraz MŚP).
22
Zgodnie z Wytycznymi strategie regionalne winny koncentrować się na inwestycjach w badania i rozwój,
innowacje, kapitał ludzki oraz przedsiębiorczość; na zapewnianiu, że inwestycje te odpowiadają potrzebom
regionów oraz że istnieje zdolność przekształcania badań w innowacyjne, atrakcyjne rynkowo towary, procesy
i usługi; na zwiększeniu technologii i wymiany wiedzy; na wspieraniu rozwoju,
rozpowszechniania
i wykorzystywania ICT przez przedsiębiorstwa oraz na zapewnianiu dostępu do finansowania przedsiębiorstwom
skłonnym do inwestowania w towary i usługi o istotnej wartości dodanej. Strategie takie powinny określać
konkretne zasady dotyczące prowadzenia eksperymentów w celu zwiększenia zdolności interwencji w ramach
polityki oraz organizacji pośredniczących do stymulowania podmiotów regionalnych i lokalnych do wprowadzania
innowacji, szczególnie MŚP.
23
Zgodnie z Wytycznymi państwa członkowskie i regiony winny rozwijać spójne strategie w zakresie
społeczeństwa informacyjnego, które zapewnią spójność i integrację między poszczególnymi sektorami poprzez
zrównoważenie działań dotyczących popytu i podaży na podstawie wymogów lokalnych, udziału
zainteresowanych stron i silnego wsparcia politycznego opinii publicznej.
24
Zgodnie z Wytycznymi główną rolę w tym procesie odgrywać może bliskość geograficzna, osiągnięta przez
tworzenie klastrów MŚP oraz biegunów innowacyjności wokół publicznych instytucji badawczych, szczególnie
w mniej rozwiniętych krajach członkowskich i regionach UE. Pozwoli to uniknąć nadmiernego przestrzennego
rozproszenia zasobów.
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie, 2006
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Wzmacnianie współpracy między przedsiębiorstwami a także pomiędzy
przedsiębiorstwami
a
publicznymi
instytucjami
badawczymi/placówkami szkolnictwa wyższego, m.in. poprzez
tworzenie regionalnych i ponadregionalnych klastrów doskonałości
Wspieranie działalności badawczo-rozwojowej oraz transferu
technologii (umożliwianie MŚP dostępu do usług z zakresu badań
i rozwoju w instytucjach badawczych finansowanych ze środków
publicznych)
Wspieranie regionalnych inicjatyw transgranicznych i transnarodowych
mających na celu wzmocnienie współpracy badawczej oraz rozwijanie
zdolności w dziedzinach priorytetowych dla polityki badawczej
Wspólnoty
Wzmacnianie rozwijania zdolności w zakresie badań i rozwoju, w tym
ICT, infrastruktury badawczej oraz kapitału ludzkiego w dziedzinach
i wysokim potencjale wzrostu
4. Ułatwianie innowacji
i promowanie
przedsiębiorczości

Zwiększanie skuteczności i dostępności dla przedsiębiorstw oferty
regionalnej w zakresie badań i rozwoju, innowacji i edukacji, na
przykład przez tworzenie biegunów doskonałości, skupiających wokół
instytucji badawczo rozwojowych przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące
działalność w zakresie zaawansowanych technologii lub przez
tworzenie i rozwijanie klastrów wokół dużych przedsiębiorstw
Dostarczanie
usług
wspierających
przedsiębiorstwa
w celu
umożliwienia
im
zwiększania
konkurencyjności
oraz
umiędzynarodowienia. Wykorzystanie synergii (transferu technologii,
parków naukowych, centrów komunikacji ICT, inkubatorów i usług
powiązanych, współpracy z klastrami) powinno stać się priorytetowym
celem przy świadczeniu usług dla przedsiębiorstw 25.
Promocja przedsiębiorczości oraz ułatwianie powstawania i rozwoju
nowych przedsiębiorstw. Nacisk powinien zostać położony również na
promocję powstawania spółek typu spin-off i spin-out z instytucji
badawczych lub przedsiębiorstw przy wykorzystywaniu różnorodnych
technik (np. podnoszenie świadomości, przygotowanie prototypów,
opieka oraz świadczenie wsparcia kierowniczego i technologicznego
dla przyszłych przedsiębiorców)

5. Promowanie społeczeństwa
informacyjnego dla
wszystkich 26

Zapewnienie wykorzystania ICT przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa
domowe oraz promowanie rozwoju przez zrównoważone wsparcie
popytu i podaży na towary i usługi z zakresu ICT, tak prywatne jak
publiczne, a także poprzez zwiększone inwestycje w kapitał ludzki 27.

25
Zgodnie z Wytycznymi usługi dla przedsiębiorstw powinny być raczej świadczone przez sektor prywatny lub
przez mieszane organizacje publiczno-prywatne. Usługi powinny być najwyższej jakości, przystępne i łatwo
dostępne oraz dostosowane do potrzeb MŚP. Poziom jakości usług powinien być ustalony i monitorowany;
powinna zachodzić spójność między podmiotami świadczącymi usługi, zapewniona np. na drodze tworzenia
partnerstw publiczno-prywatnych oraz sieci tzw. punktów kompleksowej obsługi.
26
Zgodnie z Wytycznymi działania te winny koncentrować się na tworzeniu „połączeń” i obejmować poprawę
usług wspierających MŚP w dziedzinie innowacji, a szczególnym celem powinno być pobudzanie transferu
technologii między instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami. Wymaga to również rozwijania umiejętności
niezbędnych w gospodarce opartej na wiedzy oraz opracowywania zawartości poprzez dostarczanie aplikacji
i usług (e-administracja, e-biznes, e-kształcenie oraz eZdrowie).
27
Zgodnie z Wytycznymi działania te powinny wpływać na podnoszenie wydajności, promować otwartą
i konkurencyjną gospodarkę cyfrową i społeczeństwo informacyjne (np. poprzez poprawę dostępu dla osób
starszych i niepełnosprawnych).
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Zapewnienie – tam, gdzie nie zapewnia tego rynek – dostępności
infrastruktury ICT i powiązanych z nią usług po przystępnych cenach
i o takim stopniu rozwoju, aby możliwe było świadczenie koniecznych
usług, w szczególności na obszarach oddalonych i obszarach wiejskich
oraz w nowych państwach członkowskich.
6. Poprawa dostępu do
finansowania

Wspieranie instrumentów niebędących dotacjami takich jak pożyczki,
finansowanie zabezpieczonego długu dla długów przyporządkowanych,
instrumenty zamienne (dług mezaninowy) oraz kapitał podwyższonego
ryzyka (kapitał początkowy oraz kapitał podwyższonego ryzyka 28).
Wspieranie dotacjami budowania i utrzymywania infrastruktury
ułatwiającej dostęp do finansowania (np. biura transferu technologii,
inkubatory, sieci „aniołów biznesu”, programy gotowości inwestycyjnej).

Opracowanie zintegrowanego podejścia, w ramach którego wspierane
będą jednocześnie innowacje, ich przełożenie na nową działalność
komercyjną oraz dostępność kapitału podwyższonego ryzyka.
Tabela 2. Rekomendacje Wytycznych odnoszące się do priorytetu II Poprawa poziomu wiedzy
i innowacyjności na rzecz wzrostu
Powyższe rekomendacje silnie oddziaływać będą na kształt oraz procesy wdrażania "i-Łódzkie 2013 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim do roku 2013",
ukierunkowując jego podstawowe cele oraz projekty główne.
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@) 29 – organizacji skupiającej obecnie 46 członków,
w tym dwa polskie województwa: małopolskie i kujawsko-pomorskie. 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 UE 30. Pokreślić nadto należy, iż
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 innowacji 31.
Zależności te prezentuje rysunek 1:

28

Zgodnie z Wytycznymi prywatny kapitał zakładowy i kapitał podwyższonego ryzyka oraz fundusze rotacyjne dla
rozpoczynających działalność gospodarczą przedsiębiorstw innowacyjnych powinny odgrywać zasadniczą rolę
jako motor przedsiębiorczości, innowacyjności i tworzenia nowych miejsce pracy. Instytucje sektora publicznego
nie zawsze bowiem są najlepiej przystosowane do podejmowania ryzyka. W obszarach, w których występują
niedoskonałości rynku, priorytetem powinno stać się stworzenie i rozwój sieci wyspecjalizowanych podmiotów
oferujących kapitał podwyższonego ryzyka oraz gwarancje bankowe. Będzie ono zasadniczo bardziej skuteczne,
jeżeli udzielane przez nie wsparcie będzie miało formę zintegrowanego pakietu, którego punktem wyjścia będzie
szkolenie organizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej lub przed rozpoczęciem rozwoju.
29
Por. http://www.erisa.be.
30
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. także Przewodnik: Jak rozwijać Regionalne
Inicjatywy Społeczeństwa Informacyjnego?, ERIS@ 2004; wydanie polskie: Stowarzyszenie „Miasta
w Internecie”, Tarnów 2006.
31
Por. Komisja Europejska, Directorate-General, „Regional Policy”, Guide Innovative strategies and actions:
Results from 15 Years of Regional Experimentation, Bruksela 2006.
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie, 2006
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Rysunek 1. Innowacyjny region: od eksperymentu do upowszechnienia
Cytowany powyżej Przewodnik. Innowacyjne strategii i działania: wyniki 15 lat eksperymentów
w regionach stanowi zbiór szczegółowych i pomocnych wytycznych dla władz regionalnych, które
podjęły decyzję o realizacji w latach 2007-2013 własne polityki innowacyjności, obejmujące także
politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej
przedstawia w nim rekomendacje odnoszące się do wykorzystania funduszy strukturalnych dla
realizacji innowacyjnych projektów pro-rozwojowych, zwracając uwagę na rolę projektów
„eksperymentalnych”. Rekomendacje te stanowić winny punkt wyjścia dla wdrażania regionalnych
programów operacyjnych.
Kluczowe znaczenie dla opracowania i wdrażania strategii regionalnych mają następujące wytyczne
DG ds. Polityki Regionalnej:
1.

Zakres rekomendacji
Rola władz regionalnych
w procesie wdrażania
strategii winna się zmienić

2.

Projekty „eksperymentalne”
powinny stanowić
komponent regionalnych
programów operacyjnych

3.

Strategie innowacyjne
winny być dostosowane do
uwarunkowań regionalnych

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie, 2006

Opis rekomendacji
Władze regionalne muszą zrozumieć swoją „nową rolę” i stać się
bardziej „katalizatorem” rozwoju niż ściśle wyznaczać jego
kierunki. Takie podejście upewnić ma partnerów regionalnych –
szczególnie przedsiębiorców, iż 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.
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 wdrażania, ścisła ocena rezultatów).
Innowacyjność odnosi się do wielu branż gospodarki regionalnej
i działów sektora publicznego. Władze winny rozpoznać główne
osie rozwojowe regionów i finansować w ramach RPO projekty
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4.

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

5.

Strategie winny powstawać
w partnerstwie
z interesariuszami
regionalnymi

6.

Realizacja strategii
z sukcesem wymaga
zdecydowanego
przywództwa

7.

Komunikacja i informacja
stanowi istotny element
wdrażania strategii

8.

Bieżąca ewaluacja strategii
zapewnia zdolność do jej
modyfikowania trakcie
wdrożenia

9.

Wykorzystanie dobrych
praktyki z innych regionów
silnie wzmacnia efekty
strategii

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie, 2006

pobudzające innowacje w różnych dziedzinach, np. rozwoju ICT,
turystyce, świadczeniu usług publicznych. Dla wsparcia
planowania należy rozwijać regionalny foresight oraz prowadzenie
okresowych ewaluacji przez władze regionalne i przez
niezależnych
ekspertów
we
współpracy
z kluczowymi
regionalnymi interesariuszami procesów wdrażania strategii.
Istotne znaczenie mają badania nad wskaźnikami i bechmarking
regionalny.
Dobrze zarządzane implementacje strategii mają realny
katalityczny wpływ na innowacyjność regionów. Osiągnięcie
sukcesu możliwe 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 wdrożenia. Takie podejście ma
obecnie zdecydowanie większe znaczenie niż w przeszłości.
Współpraca i partnerstwo z „aktorami regionalnymi” zapewnić ma
właściwe określanie potrzeb oraz zaangażowanie potencjalnych
interesariuszy w proces wdrażania strategii. Partnerstwa
pozwalają na wytypowanie jasnych celów i zapobiegają
wyznaczaniu zbyt szerokiego spectrum kierunków działań, nie
powiązanych realistycznie z możliwościami finansowania, jakie
wynikają z RPO.
Komitet kierujący wdrożeniem strategii powinien grupować osoby
wpływowe, zainteresowane sukcesem wdrażania strategii.
Należy poważnie rozważyć możliwość 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 wdrażania tak wielowątkowych
procesów. Komitet wdrażający strategię nie powinien być większy
niż 20 osób, zaś w kwestiach szczegółowych należy powoływać
grupy robocze o jasno określonym mandacie do działania.
Komunikacja
na
poziomie
regionalnym
i prowadzenie
przemyślanych akcji informacyjnych służy: 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.
Monitoring realizacji strategii umożliwia okresowe oceny jej
wdrożenia a w ich rezultacie możliwość modyfikowania a nawet
zmiany jej celów w celu osiągnięcia wysokich wskaźników
oddziaływania. Ważne jest wykorzystanie do ewaluacji
doświadczonych ekspertów zewnętrznych, także z innych krajów
członkowskich UE. Zewnętrzni eksperci mają szczególne
znaczenie w ewaluacji projektów „eksperymentalnych” – winni
posiadać
doświadczenie
w realizacji/ocenie
podobnych
przedsięwzięć.
Dobre praktyki projektów „eksperymentalnych” z innych regionów
oraz branż mogą stanowić silny impuls do rozwoju wartościowych
projektów o silnej wartości dodanej w zakresie innowacyjności.
RPO powinny zawierać komponenty umożliwiające 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)
15
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Tabela 3. Rekomendacje DG Polityka Regionalna zawarte w Przewodniku: Innowacyjne strategie
i działania: wyniki 15 lat eksperymentów w regionach
I.2. PROGRAMOWANIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
W WOJEWÓDZTWACH
Programowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w polskich regionach jest w Polsce
zjawiskiem nowym i nie powiązanym z wytworzonym dla tego celu instrumentarium badawczoanalitycznym. Powstające strategie są na ogół dokumentami eksperckimi realizowanymi przez
regionalne uczelnie na zlecenie zarządów województw. Dokumenty te w niewielkim stopniu
uwzględniają dorobek europejskiej debaty nad metodyką strategicznego planowania eRozwoju
regionalnego 32. W nielicznych przypadkach prace nad strategią prowadzone są z uwzględnieniem
różnorodnych mechanizmów debaty regionalnej, konsultacji społecznych i warsztatów z udziałem
reprezentatywnej grupy interesariuszy wojewódzkich 33.
W pierwszym okresie programowania polityki strukturalnej UE, w którym uczestniczyła Polska –
w latach 2004-2006 – regiony realizowały przedsięwzięcia na rzecz rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w oparciu o wytyczne tzw. Uzupełnienia scentralizowanego i zunifikowanego w skali
kraju Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 34.
Działanie 1.5 zdefiniowane w Uzupełnieniu ZPORR pozostawiało niewielki zakres swobody
w realizacji przez władze wojewódzkie własnych, dostosowanych do regionalnych uwarunkowań
programów eRozwoju. Szczególny nacisk położono na budowę infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego, nie zapewniając jednocześnie instrumentów skoordynowanego z nimi w czasie
i terytorialnie systemu szkoleń dla beneficjentów projektów (pracownicy podmiotów publicznych) oraz
beneficjentów ostatecznych (mieszkańców i przedsiębiorców).
W Uzupełnieniu wytypowano rodzaje projektów finansowanych ze środków działania 1.5 ZPORR:
1) budowa i rozbudowa lokalnych i regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci,
współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi i krajowymi
2) budowa, przebudowa lub
regionalnymi lub lokalnymi

wyposażenie

inwestycyjne

centrów

zarządzania

sieciami

3) budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego wspomagania
zarządzaniem na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym – najchętniej powiązana
z połączeniem szerokopasmowym
4) projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych (np. lokalnej i regionalnej
administracji samorządowej, ochrony zdrowia, edukacji – z wyłączeniem e-rynku pracy) do
elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju
elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, w tym między
innymi tworzenie systemów informacji przestrzennej (GIS) oraz modernizacja infrastruktury
informatycznej, bezpieczny intranet – jeżeli będą stanowić część szerszego projektu
w ramach działania 1.5 ZPORR
5) tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu
32

Por. m.in. Przewodnik: Jak rozwijać regionalne inicjatywy społeczeństwa informacyjnego? ERIS@, 2004.
Wydanie polskie Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Tarnów, lipiec 2006.
33
Taki model – rekomendowany przez ERIS@ oraz Komisję Europejską - a opracowany przez grupę wiodących
regionów UE w ramach inicjatyw RISI i IANIS (http://www.erisa.be) po raz pierwszy zastosowano w ramach praca
nad Strategią eRozwoju Województwa Mazowieckiego, Warszawa, wrzesień 2006. Pracę nad dokumentem
trwały 11 miesięcy.
34
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Uzupełnienia
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, Dz. U. nr 200 z 4 września
2004r. poz. 2051 (z późniejszymi zmianami)
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie, 2006
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6) budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych,
zwłaszcza w terenach wiejskich i małych miast (przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii
(np. transmisja satelitarna, droga radiowa) 35.
Ograniczenia Uzupełnienia ZPORR uniemożliwiły udzielenie wsparcia finansowego dla projektów,
których potencjalnymi wnioskodawcami mogłyby stać się firmy sektora teleinformatycznego. Liderami
większości projektów są instytucje publiczne zlokalizowane w dużych miastach (w tym urzędy
marszałkowskie). Projekty te cechują się na ogół niską innowacyjnością i odtwarzają infrastrukturę
informatyczną urzędów samorządowych.
Według stanu na 31 lipca 2006 roku w wyniku wdrażania działania 1.5 ZPORR powstaną 202
projekty, których budżet wyniesie ok. 569 mln zł 36. W województwie łódzkim zaakceptowano 13
projektów o zbiorczym budżecie ok. 44, 6 mln zł, co oznacza, iż Zarząd Województwa Łódzkiego
skierował do realizacji blisko 45% spośród 29 zgłoszonych wniosków. Projekty w trakcie realizacji
w województwie łódzkim prezentuje tabela 4:
Procedury konkursowe działania 1.5 w województwie łódzkim
Konkurs

I konkurs
w 2004 r.
8 czerwca
25 czerwca
8

II konkurs
w 2004 r.

Data ogłoszenia
25 października
Data zamknięcia
12 listopada
Liczba
zgłoszonych
21
projektów
Wartość
zgłoszonych
30,12
26,12
projektów
(mln zł)
Liczba
projektów
6
7
zaakceptowanych
przez
Zarząd Województwa
Wartość
projektów
21,38
23,19
zaakceptowanych
przez
Zarząd Województwa (mln
zł)
Projekty zaakceptowane
Liczba wszystkich
Wartość wszystkich zaakceptowanych
przez Zarząd
zaakceptowanych projektów projektów
Województwa do realizacji
(mln zł)
13
44,57
Projekty działania 1. 5 ZPORR w województwie łódzkim
1.
2.
3.
4.
5.

„e-Łódź zakup i wdrożenie elektronicznego
urzędu w Urzędzie Miasta Łodzi”
„Regionalna Platforma Cyfrowa Powiaty:
Wieluński, Sieradzki, Wieruszowski”
„Przyjazna Administracja – Informatyzacja
Urzędów Powiatu Poddębickiego”
„Rozwój
i upowszechnienie
infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego w wiejskiej
gminie Parzęczew”
„Elektroniczny system usług dla ludności
gminy Nowosolna”

17,47 mln zł
1,62 mln zł
1,05 mln zł
0,76 mln zł
0,28 mln zł

35

Uzupełnienie… s. 76-77.
Por. III Raport MSWiA i Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Stan wdrażania polityki strukturalnej w zakresie
budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w województwach (działanie 1.5 ZPORR), Tarnów –
Warszawa 2006.

36

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie, 2006
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

„Baza
usług
medycznych
udzielanych
mieszkańcom m. Łodzi – BUM”
„Budowa
społeczeństwa
informacyjnego
w Gminie Zgierz poprzez upowszednienie eadministracji”
„Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego
w Gminie Aleksandrów Łódzki - implementacja
nowoczesnych technik”
„Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego
w Gminie Jeżów”
„Budowa
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego w Gminie Żelechlinek”
„Budowa
Zintegrowanego
Systemu
Informatycznego Urzędu Miejskiego w Łasku etap I”
„Centrum Informacji Filmowej przy PWSFTiT
„System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi
- faza V”

Środki ZPORR pozostałe
do następnego konkursu
(mln zł)
Tabela 4. Stan wdrażania działania 1.5 ZPORR w województwie łódzkim 37

0,20 mln zł
1,20 mln zł
0,71 mln zł
0,18 mln zł
0,23 mln zł
0,79 mln zł
0,09 mln zł
19,99 mln zł
0

Proces naboru projektów, ewaluacji wniosków oraz ich zatwierdzania do realizacji w większości
polskich regionów odbywał się bez uwzględnienia rekomendacji Komisji Europejskiej odnoszących się
do konieczności opracowania regionalnej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego 38. Komisja
zwracając uwagę na potrzebę określenia ram strategicznych dla realizacji regionalnych polityk
wskazywała jednoznacznie w Przewodniku w sprawie kryteriów i warunków wdrażania funduszy
strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej na fakt, iż:
Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powinno być zdeterminowane
strategią rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Co więcej, projekty infrastrukturalne
muszą być zgodne z celami regionalnego rozwoju gospodarczego tj. wzrostu gospodarczego,
konkurencyjności regionu tak samo jak równowagi działań gospodarczych. Odosobnione projekty
nie powinny otrzymywać wsparcia. Powinny być one ponadto powiązane z innymi działaniami
zorientowanymi na rozwój nowych aplikacji i usług.
Jako część strategii projekty infrastrukturalne powinny zostać oparte na analizie potrzeb
regionalnych i szans zidentyfikowanych w konsultacji z partnerami społecznymi i gospodarczymi,
przy uwzględnieniu specyficznych ekonomicznych i instytucjonalnych warunków jak również
obecnie funkcjonującej infrastruktury (tj. przeglądu istniejącej infrastruktury przed planowaniem
nowych inwestycji).
Większość polskich regionów nie spełniła jednak w latach 2004-2006 wymogów określonych przez
Komisję Europejską w cytowanym Przewodniku, co skutkuje negatywnymi zjawiskami w zakresie:
koncentracji interwencji strukturalnej w dużych miastach, a co za tym idzie niezrównoważeniem
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwach; lokalnością projektów oraz ich niską
innowacyjności oraz brakiem wewnątrzregionalnej współpracy w formie partnerstw i sieci na rzecz
eRozwoju.

37

Źródło: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Stan wdrażania polityki strukturalnej w zakresie budowy
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w województwach (działanie 1.5 ZPORR), Tarnów – Warszawa
2006, s. 15.
38
Komisja Europejska, [Dokument roboczy Komisji Europejskiej], Przewodnik w sprawie kryteriów i warunków
wdrażania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej, Bruksela 2003.
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie, 2006
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Jedynie
władze
województw:
małopolskiego 39,
lubelskiego 40,
warmińsko-mazurskiego 41,
42
43
wielkopolskiego oraz podkarpackiego przygotowały regionalne strategie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego z perspektywą wdrożenia do końca roku 2006r. Do końca października tego roku
w żadnym z tych regionów nie przedstawiono jeszcze wyników monitoringu oraz ewaluacji ex post
stanu wdrożenia procesów rozwojowych zaplanowanych w tych strategiach.
Nowa siedmioletnia perspektywa programowania – lata 2007-2013 – stawia przed władzami
wojewódzkimi, zasadniczo trudniejsze niż w poprzednim okresie wyzwanie, zaprogramowania
eRozwoju województw w złożonym otoczeniu dynamicznie rozwijających się technologii ICT, zmian
demograficznych wynikających ze postępującego starzenia się społeczeństw i rosnących potrzeb
rynku pracy na wiedzę, kwalifikacje i umiejętności pracy w otoczeniu infrastruktury technicznej
bazującej na rozwiązaniach teleinformatycznych. Wyzwanie to tym istotniejsze, iż – jak dotąd – rząd
RP nie przedstawił krajowej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego, przygotowanie Planu
Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 zapowiadając na pierwszy kwartał 2007 roku.
Cytowane już Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej
i terytorialnej 44 rekomendują władzom regionalnym opracowanie programu rozwoju społeczeństwa
informacyjnego na lata 2007-2013. "i-Łódzkie 2013 - Program Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego w Województwie Łódzkim do roku 2013" jest jednym z pierwszych w Polsce
dokumentów programujących eRozwój regionalny w latach 2007-2013. We wrześniu 2006 roku
analogiczny – pierwszy w Polsce – dokument przyjął Sejmik Samorządowy Województwa
Mazowieckiego 45. Trwają prace nad strategiami w województwach kujawsko-pomorskim i podlaskim 46.
Z kolei Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął w październiku 2006 roku Plan Operacyjny
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Wielkopolskim na lata 2007-2013,
stanowiący operacyjne uzupełnienie istniejącej i długoterminowej strategii e-Wielkopolska.
W województwie łódzkim powstanie także w pierwszej połowie 2007 roku pierwszy w Polsce
dziedzinowy program Strategia e-Zdrowia.

39

Program Informatyzacji Województwa Małopolskiego w latach 2004-2006, Kraków 2004.
Program Wojewódzki. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Lubelskiego. Lublin 2004.
41
Strategia Informatyzacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2004-2006, Olsztyn 2004.
42
e-Wielkopolska. Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Wielkopolskim,
Poznań 2004.
43
Program informatyzacji województwa podkarpackiego na lata 2004-2006, Rzeszów 2005.
44
Decyzja Rady Europejskiej z dnia 5 października 2006 roku w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty
dla spójności, Bruksela, 11807/6/06 REV 6 (pl).
45
Strategia eRozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 została uchwalona podczas sesji w dniu 4
września 2006 (uchwała nr 153/06).
46
Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na lata 2007-2013 zapowiedziały jesienią 2006
roku także władze województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego.
40
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Rozdział II. DIAGNOZA STANU ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM – ROK 2006
Różnorodne komponenty diagnozy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie łódzkim
zostały opracowane i opublikowane w ostatnich latach w związku z pracami nad regionalnymi
dokumentami strategicznymi. Szczególnie obszernego materiału faktograficznego i statystycznego
dostarcza Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego do roku 2020 47 oraz studium projektu LORIS
odnoszące się do tematyki ICT 48. Pomocne dla analizy stanu punktu wyjścia Strategii były także inne
raporty z badań przeprowadzone dla potrzeb Strategii Innowacji oraz informacje zawarte w rozdziale
diagnostycznym projektu Regionalnego Planu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 20072013.
Strategia stanowi dziedzinowy program regionalny, spójny z generalnymi dokumentami strategicznymi
regionu. Dla uniknięcia powielania w opisie diagnozy eRozwoju województwa łódzkiego analogicznych
fragmentów tych dokumentów w niniejszym rozdziale zawarto wyłącznie dane uzupełniające,
rozszerzające oraz wynikające z analizy dostępnego gdzie indziej materiału statystycznego.
Województwo łódzkie jest wiodącym ośrodkiem badań naukowych w dziedzinie programowania
strategicznego oraz kształtowania polityk proinnowacyjnych o znaczeniu europejskim 49. Opracowana
w roku 2004 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego (RSI LORIS) 50 diagnozuje
niezadowalający potencjał innowacyjny regionu w zakresie technologii informacji i komunikacji nie
tylko z uwagi na potencjał i ambicje regionu, ale także w skali „bezwzględnej”. W rankingu województw
łódzkie zajmuje pod tym względem siódme miejsce.
Zdaniem autorów opracowania 51 niepokojący jest także słaby rozwój TIT 52, mierzony liczbą dużych
i średnich przedsiębiorstw na 100 tyś. mieszkańców sytuujący województwo na jednym z ostatnich
miejsc w kraju. Zagrożeniem jest także rozwarstwienie informatyczne (digital divide), grożące
wykluczeniem z procesów cywilizacyjnych znacznej części mieszkańców województwa 53.
Jako potencjalne kierunki rozwoju regionu w nadchodzących latach – związane z wykorzystaniem
nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych – Strategia Innowacji prognozuje 54:
logistykę i magazynowanie
przemysł turystyczny
branżę medyczną (produkcja leków, usługi medyczne)
branżę budowlaną i branżę wyposażenia mieszkań
usługi okołobiznesowe (konsulting, rachunkowość, informatyka, usługi prawne)
przemysł paliwowo-energetyczny
47

Sejmik Samorządowy Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 20072020, Łódź 2006; Diagnoza Województwa Łódzkiego, Łódź 2005.
48
S. Starzak, M. Kopeć Raport projektu LORIS. Zadanie 8. Analiza potencjału regionalnego z punktu widzenia
technologii telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, Łódź 2004.
49
Szczególne znaczenie mają prace prowadzone w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na
Wiedzy KNOWBASE, m.in. koordynującego prace projektu Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa
Łódzkiego LORIS oraz uczestniczącego w europejskich projektach 6 Programu Ramowego – LORIS PLUS
(2005-2008), CERA - Creating ERA in Central Europe (2004-2006) oraz IMP3rove (2006-2008).
50
Zespół pod kierownictwem B. Piaseckiego, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego 2005-2013
(RSI LORIS), Łódź 2004.
51
Prof. dr hab. Bogdan Piasecki, prof. dr hab. Anna Rogut, dr Andrzej Rostocki, mgr inż. Paweł Żuromski na
podstawie raportu projektu LORIS autorstwa dr. Stanisława Starzaka, mgr inż. Mirosława Kopcia, mgr inż. Pawła
Wojciechowskiego Analiza wykorzystania technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.
52
Technologie teleinformatyczne – odpowiednik ICT.
53
Interesujące z punktu widzenia wdrażania Strategii w perspektywie długoterminowej będą wyniki prac
badawczych w ramach projektu LORIS – WIZJA – Regionalny Foresight Technologiczny, którego zadaniem jest
zweryfikowanie wcześniej określonych priorytetów Regionalnej Strategii Innowacji, budowę przyszłych
scenariuszy rozwoju, wskazanie kierunków rozwoju współpracy między nauką a gospodarką i aktywizację
społeczeństwa. Wyników tych należy spodziewać się w roku 2008.
54
J. Kot, D. Stawasz, Raport wstępny z realizacji zadania nr 10 RI LORIS. Zintegrowana analiza struktury
gospodarczej regionu i kierunków rozwoju, Łódź 2004.
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie, 2006

20

Wersja 1.0

i - Łódzkie 2013 –
Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim do roku 2013

poligrafię i produkcję opakowań
usługi telekomunikacyjne i komputerowe
ochronę środowiska.
II.1 WSKAŹNIK POTENCJAŁU eROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W celu zidentyfikowania stanu eRozwoju w województwie łódzkim w roku 2006 posłużono się
badaniem z wykorzystaniem tzw. wskaźnika potencjału eRozwoju skonstruowanego przez ekspertów
Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” do analiz rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie
powiatów 55.
Analizy rozkładu geograficznego wartości wskaźnika w regionie pozwoliły na stworzenie mapy
województwa łódzkiego obrazującej poziom eRozwoju w każdym z 24 powiatów leżących w jego
granicach.
2,61+
2,01 –2,60
1,51 – 2,00
0,76 – 1,50
0 – 0,75

Rysunek 2. Mapa potencjału eRozwoju województwa łódzkiego
W województwie łódzkim nie zdiagnozowano ani jednego powiatu o bardzo wysokim poziomie
eRozwoju. Najwyższą wartość wskaźnik osiągnął w przypadku miasta Łodzi, co pozwoliło na
zakwalifikowanie tego ośrodka – wspólnie z powiatem grodzkim Skierniewice oraz powiatem łódzkim
wschodnim – do grupy powiatów o wysokim poziomie eRozwoju. Do grupy charakteryzującej się
niskim poziomem eRozwoju zakwalifikowano 12 powiatów, czyli połowę jednostek terytorialnych tego
poziomu w regionie.

55

Szczegółowy opis metodyki konstruowania wskaźnika eRozwoju został zawarty w: Sejmik Województwa
Mazowieckiego, Strategia eRozwoju Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006, s. 49-51.
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Wskaźnik
potencjału eRozwoju
Bardzo wysoki poziom
eRozwoju
Wysoki poziom eRozwoju

Przedział wartości
wskaźnika
2,61 i więcej

Powiaty
Brak

2,01-2,60

Miasta na prawach powiatu: Łódź,
Skierniewice
Powiat łódzki wschodni (podregion
łódzki)
Średni poziom eRozwoju
1,51-2,00
Miasto na prawach powiatu: Piotrków
Trybunalski
powiat pabianicki (podregion łódzki)
powiaty podregionu piotrkowsko –
skierniewickiego: skierniewicki,
rawski
Niski poziom eRozwoju
0,76-1,50
powiaty podregionu łódzkiego:
kutnowski, wieruszowski,
zduńskowolski, sieradzki, wieluński,
zgierski, łęczycki, brzeziński
powiaty podregionu piotrkowsko –
skierniewickiego:
bełchatowski,
tomaszowski, łowicki, pajęczański
Bardzo niski poziom
0-0,75
powiaty podregionu łódzkiego: łaski,
eRozwoju
poddębicki
powiaty podregionu piotrkowsko –
skierniewickiego:
radomszczański,
opoczyński, piotrkowski
Tabela 5. Powiaty województwa łódzkiego w poszczególnych grupach wartości wskaźnika eRozwoju
Zwraca uwagę fakt, że znaczący obszar – niemal jednej trzeciej powierzchni (29,69%) 56 –
województwa charakteryzuje się najniższym poziomem potencjału eRozwoju. Powiaty sklasyfikowane
w tej grupie: łaski, poddębicki, radomszczański, opoczyński i piotrkowski – na mapie zilustrowane jako
„białe plamy” – są bardzo poważnie zagrożone wykluczeniem cyfrowym.

II.2

POTENCJAŁ INNOWACYJNY SEKTORA ICT W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Województwo łódzkie charakteryzuje się relatywnie niskim lub bardzo niskim udziałem firm branż
wysoko technologicznych (według klasyfikacji Neven’a) w ogólnej liczbie podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą 57. Na fakt ten zwraca uwagę także aktualna diagnoza przeprowadzona na
potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do roku 2013 58. Od roku
2003 potencjał innowacyjny firm regionu systematycznie spada, co jest m.in. wynikiem obniżania się
nakładów na działalność innowacyjną. Dystans regionu do innych województw kraju systematycznie
rośnie.
Stan taki potwierdza także szczegółowa analiza potencjału innowacyjnego regionu dokonana w toku
prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Łódzkiego 59:

56

5409 km2 w stosunku do 18219 km2 całego województwa – dane GUS na dzień 31 grudnia 2005 r.
Por. E. Wojnicka [red.], Clusters in Poland. Preliminary Report for LEED/OECD Program, Gdańsk 2003 [za: E.
Wojnicka [red.], Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020
roku. Ekspertyza dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, b. m. i d.].
58
Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (projekt),
s.11.
59
Zespół pod kierownictwem B. Piaseckiego, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego 2005-2013
(RSI LORIS), Łódź 2004.
57
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MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Kapitał ludzki
Obfitość
wykwalifikowanej
i
wysoko Migracja
wykwalifikowanej
i
wysoko
wykwalifikowanej siły roboczej dla potrzeb wykwalifikowanej siły roboczej, zwłaszcza
gospodarki, administracji i działań badawczo- absolwentów wyższych uczelni, do ościennych
rozwojowych
województw
Potencjał naukowo – badawczy
Znaczny potencjał naukowo-badawczy (w 25
Zbyt wysoki udział środków przeznaczonych
uczelniach i 65 jednostkach naukowo
na badania podstawowe kosztem badań
badawczych)
stosowanych i prac wdrożeniowych
Zainicjowanie procesu konsolidacji potencjału
Niewykorzystany
potencjał
tworzenia
naukowo-badawczego
(3
Centra
i transferu innowacji do gospodarki (brak
Zaawansowanych Technologii, kilkanaście
przepływu informacji między sferą B&R
Centrów Doskonałości)
i gospodarką, brak trwałej współpracy,
Rozwinięte kontakty badawczo-naukowe
dominacja
pozaregionalnych,
w
tym
(wspólne programy badawcze i wdrożeniowe,
zagranicznych, źródeł innowacji, niska ocena
wymiana kadr) krajowe i międzynarodowe
efektywności współpracy z regionalnymi
„Pierwsze jaskółki" lokalizacji działalności
jednostkami B&R dokonana przez firmy
badawczo-rozwojowej zagranicznych firm
zlokalizowanie w regionie)
(Philips, Bosch)
Słaba współpraca dużych firm, także
zagranicznych, z regionalną bazą B&R i MSP
Potencjał innowacyjny firm, zwłaszcza MŚP
Istnienie potencjalnych klastrów, zwłaszcza
Niski poziom nakładów innowacyjnych
w
takich
obszarach,
jak:
materiały
w firmach
budowlane, płytki ceramiczne, meblarstwo,
Struktura nakładów innowacyjnych (bardzo
tekstylia i odzież, sprzęt AGD, farmaceutyki
niski poziom nakładów na B&R, dominacja
nakładów na środki trwałe, spadek nakładów
na rozwój firmowego kapitału ludzkiego)
Słabo wykształcona współpraca i kooperacja
z innymi firmami oraz jednostkami B&R
Mała liczba dużych przedsiębiorstw będących
źródłem innowacji dla MSP
Infrastruktura biznesu
Duża
liczba
instytucji
i
organizacji
Rozbieżność podaży i popytu usług
świadczących usługi biznesowe, w tym
biznesowych
Akcelerator Technologii i Centrum Innowacji
Koncentracja oferty biznesowej głównie
UŁ (program offsetowy)
w aglomeracji łódzkiej i – w mniejszym
Rozwinięty
system
specjalistycznego
zakresie
–
w
większych
miastach
szkolnictwa zawodowego, średniego i
województwa
wyższego technicznego
Słaba informacja o ofercie usług biznesowych
Rozwój
infrastruktury
Miejskiej
Sieci
Mała, nawet w porównaniu z innymi polskimi
Komputerowej
LODMAN
(fundament
regionami,
liczba
organizacji
regionalnej infostrady)
pośredniczących w transferze innowacji
(parki
naukowe,
technologiczne,
przemysłowe, inkubatory, ośrodki transferu
technologii)
Brak
współpracy
między
instytucjami
wsparcia biznesu
Brak instytucji finansowych wspomagających
innowacje
Duże dysproporcje w zakresie infrastruktury
i usług informatycznych między aglomeracją
łódzką a resztą województwa.
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Działania proinnowacyjne władz regionalnych
Związki celowe między powiatami i gminami
Pasywna postawa władz lokalnych we
ukierunkowane
na
osiąganie
ściśle
wprowadzaniu
innowacyjnych
form
określonych
celów
i
realizację
zarządzania w urzędach
zidentyfikowanych projektów (min. programy
Niska aktywność działań wspierających
„Bzura” i „Pilica”)
rozwój lokalny
Stałe
podnoszenie
poziomu
usług
Słabe przełożenie innowacji wprowadzanych
świadczonych gospodarce
wewnątrz
urzędu
na
innowacyjne
Wykorzystywanie
technologii
zarządzanie rozwojem lokalnym
informatycznych w procesach decyzyjnych
Niedostateczna współpraca władz lokalnych
Wewnętrzna
restrukturyzacja
urzędów,
z gospodarką i nauką
poprawa ich sprawności funkcjonowania.
Niekonsekwentna
realizacja
zamierzeń
i przedsięwzięć innowacyjnych; źródłem
problemów w tym zakresie są:
- niewłaściwy przepływ informacji
w obrębie administracji publicznej
- brak koordynacji działań w skali lokalnej
i regionalnej
- niestabilność źródeł finansowania
projektów
- nieciągłość procesów władczych
i decyzyjnych
Struktura gospodarcza
Stopniowy
rozwój
nowych
rodzajów
Niska dynamika rozwoju sektora MSP
działalności gospodarczej (np. magazynowow gminach wiejskich i miejsko-wiejskich
logistycznej)
województwa łódzkiego.
Złamanie monopolu przemysłu tekstylnego
Relatywnie niska liczba znaczących firm
Lokalizacja, w ostatnich latach, firm
zagranicznych i z udziałem kapitału
o ugruntowanej innowacyjnej pozycji w kraju
zagranicznego (w stosunku do pozostałych
i zagranicą.
regionów kraju)
Występowanie, w zdecydowanej większości
Ograniczona skala procesów restrukturyzacji
gmin,
wolnych
powierzchni,
zasobów
i modernizacji rolnictwa w gminach
naturalnych,
majątku
komunalnego
itd.
o wysokim udziale rolnictwa w strukturze
(potencjalny czynnik rozwoju lokalnej gospodarki)
gospodarczej.
Uzależnienie
gospodarek
lokalnych
w regionie od schyłkowych rodzajów
działalności gospodarczej o stosunkowo
niskiej wartości dodanej
Gospodarka województwa łódzkiego opiera
się na tradycyjnych czynnikach (zasoby
naturalne, rolnictwo, niskie koszty pracy)
Tabela 6. Diagnoza potencjału innowacyjnego województwa łódzkiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Piasecki, A. Rogut, Innowacyjne zarządzanie województwem: Od
Regionalnej Strategii Innowacji do aktywnego kształtowania przyszłości, Łódź 2006.

Udział firm branży wysoko technologicznych w powiatach wg klasyfikacji Neven’a prezentuje tabela 7.
Zwraca uwagę fakt, iż żaden z powiatów województwa łódzkiego nie został zakwalifikowany do
przedziałów 6-9 i powyżej 9 60.

60

Opracowanie własne na podstawie: E. Wojnicka [red.], Clusters in Poland…
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Przedział
w klasyfikacji Neven’a
Powiat brzeziński
0
Powiat kutnowski
1-2
Powiat łaski
1-2
Powiat łęczycki
0
Powiat łódzki wschodni
1-2
Powiat pabianicki
3-5
Powiat poddębicki
0
Powiat sieradzki
1-2
Powiat wieluński
0
Powiat wieruszowski
0
Powiat zduńskowolski
3-5
Powiat zgierski
3-5
Powiat bełchatowski
1-2
Powiat łowicki
0
Powiat opoczyński
0
Powiat pajęczański
0
Powiat piotrkowski
1-2
Powiat radomszczański
0
Powiat rawski
0
Powiat skierniewicki
0
Powiat tomaszowski
0
Piotrków Trybunalski
0
Skierniewice
1-2
m. Łódź
3-5
Tabela 7. Firmy branż wysoko technologicznych (wg klasyfikacji Neven’a) w powiatach regionu
łódzkiego
Poziom nakładów na działalność innowacyjną w regionie łódzkim na tle innych województw prezentuje
tabela 8. Województwo łódzkie plasuje się na 14 miejscu w Polsce.
Powiat

Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie

Nakłady
(tys. zł)

Wartość wskaźnika
na 1000 mieszkańców

Pozycja w
skali kraju

1 030 056,41

356,30
316,50
161,97
361,99
203,60
345,51
824,45
379,44
335,61
205,72
326,75
562,85
250,33
146,67
431,61
377,64

7

655 266,09
lubelskie
355 235,11
lubuskie
365 524,45
łódzkie
527 656,95
małopolskie
1 121 183,49
mazowieckie
4 233 525,72
opolskie
398 654,97
podkarpackie
707 462,99
podlaskie
247 992,72
pomorskie
715 383,11
śląskie
2 645 261,36
świętokrzyskie
324 868,71
warmińsko-mazurskie
210 212,88
wielkopolskie
1 450 444,84
zachodniopomorskie
639 364,40
Tabela 8. Nakłady na działalność innowacyjną w regionach

11
15
6
14
8
1
4
9
13
10
2
12
16
3
5

Źródło: Dane GUS (2004)
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Spadek notuje się od pięciu lat także w zakresie nakładów na badania i rozwój, choć jego wartość
utrzymuje się na poziomie krajowego udziału tych nakładów w PKB (0,54% w 2005 roku).
Region łódzki cechuje się stosunkowo wysokim stopniem nasycenia (lecz niezadowalającym
poziomem) rozwoju instytucji otoczenia biznesu, które realizują swoje zadania na rzecz podnoszenia
innowacyjności przedsiębiorstw, m.in. we współpracy z podmiotami sektora naukowo-badawczego.
Tylko 50% tych instytucji zadeklarowało współdziałanie z krajowymi ośrodkami badawczorozwojowymi, a 15,6% z podobnymi instytucjami zlokalizowanymi w krajach Unii Europejskiej 61.
Badania dowodzą ponadto, iż usługi instytucji otoczenia biznesu są często źle dopasowane do
potrzeb firm oraz zbyt drogie 62.
Stopień innowacyjności firm województwa łódzkiego jest najniższy w Polsce i zdecydowanie odbiega
od średniej krajowej 63. Udział przedsiębiorstw przemysłowych prowadzących działalność innowacyjną
wobec ogółu przedsiębiorstw wynosi 30,3%. Niewielki jest także (5%) odsetek firm high-tech. Tylko
14,4% firm posiadało w 2004 roku linię produkcyjną sterowaną za pomocą komputera, co sytuowało
województwo na przedostatnim miejscu w kraju. Od roku 2000 maleje także liczba wynalazków
zgłaszanych do Urzędu Patentowego, jak i liczba udzielanych patentów.
Ogólne trendy regionalne w rozwoju branż wysokiej technologii będą się przekładały – zdaniem
autorów Strategii Innowacyjności Województwa Łódzkiego – na rozwój firm branży teleinformatycznej
(w szczególności telefonicznej obsługi klientów krajowych i zagranicznych oraz usług
informatycznych). Będą się one rozwijać wolno i nastąpi to (…) najprawdopodobniej dopiero w latach
2010-2015. Bankowość elektroniczna – zgodnie z oceną blisko 50% ekspertów – nigdy nie stanie się
domeną województwa łódzkiego 64.
Analizy przeprowadzone przez ekspertów McKinsey 65 wykazały, iż pozyskanie innowacyjnych firm
sektora ICT do tworzonego „klastra łódzkiego” nie jest strategicznym celem działań władz miasta,
w odróżnieniu od działań na rzecz pozyskania inwestorów z branż: logistycznej, produkcji artykułów
gospodarstwa domowego oraz branży outsourcingu procesów gospodarczych 66. Władze miasta
wspierać będą jednak inicjatywy o charakterze start-up skoncentrowane na produkcji
oprogramowania 67.

61

J. Mertl, J. Gorzkiewicz, Analiza istniejącej infrastruktury wspierania przedsiębiorczości i innowacji. Raport z
badań. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego, Łódź 2004.
62
Raport z badań projektu Uniwersytetu Łódzkiego Mechanizmy tworzenia się łódzkiego regionu społecznogospodarczego po reformie administracji publicznej [w:] A. Jewtuchowicz, A. Siliborski (red) Struktury i procesy
kształtujący społeczno-gospodarczy region łódzki, Łódź 2002.
63
Por. Diagnoza Województwa Łódzkiego, s. 151-153.
64
Zespół pod kierownictwem B. Piaseckiego, Regionalna Strategia Innowacji …, s. 18.
65
Firma McKinsey & Company oraz Zespół Projektowy Urzędu Miasta Łodzi są współautorami projektu „Klaster
łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie” współfinansowanego przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
66
(ang) BPO – Busines Process Outsorcing.
67
Por. Urząd Miasta Łodzi, Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej Łodzi i regionu, Łódź, 2005 (raport
przygotowany w ramach projektu: Klaster łódzki jako sieć współpracy w regionie).
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Pozycja
Lp. w skali
kraju

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

77
97
166
168
170
188
300
336
351
374
386
390
394
414
416
456
462
474
502
504
520
543
544
561
564
571
582
-

Firma Miasto

Przychody z
działalności
informatycznej

Zyski
brutto

Zyski
netto

Zysko
w.

CARG

2005

2005

2005

%

tys. zł

tys. zł

%

Przychody ze sprzedaży

2005

2005

2005

2004

2003

2002

2001

tys. zł

%

tys. zł
286
951
74 162
49 939
22 815
22 209
22 000
19 700
6 497
5 103
6 239
3 603
3 300
3 209
2 975
2 556
2 500
11 823
11 458
8 000
1 300
1 440
1 047
800
800
1 095
641
543
484
300
413

tys. zł
270
779
52 050
44 388
26 991
12 531
17 000
41 873
8 748
6 092
7 277
2 288
3 000
3 339
2 673
2 645

tys. zł
263
502
31 586
49 987
28 046
11 697
14 367
56 779
7 429
4 815
5 601
1 843

tys. zł

tys. zł

Zmia
na
05 04

223 369

153 868

6

17

21 791
43 282
26 669
11 267
15 987
43 301
6 000
5 771
5 010
2 095

20 394
35 772

38
9

2 793

2 313

2 302

2 145

42
13
-15
77
29
-53
-26
-16
-14
57
10
-4
11
-3

9 633
7 124
11 906
1 359
1 642
963
2 856
873
1 180
625
586
548
98
492

15 211
6 866
9 069
1 058
765
802
5 792
746
1 200
863

10 076
5 736
7 448
960

5 531
8 325
8 692
900

21
8
-2
10

682
7 032
888
1 200
1 887

10 000
1 700
1 343

447
36
545

470

450

23
61
-33
-4
-12
9
-72
-8
-7
3
-7
-12
206
-16

Razem 29 firm

257 018

Ericpol Telecom sp. z o.o. Łódź
ZETO SA Łódź
Herkules PC Components sj Łódź
Poltronics sp. z o.o. Łódź
AMG.net SA Łódź
Lucky Star Polska sp. z o.o. Łódź
Laser SA Łódź
Biurosystem Serwis sp. z o.o. Łódź
Invar PC Media sp. z o.o. Sieradz
McART sp. z o.o.
SOCO sj Łódź
CADExpert sp. z o.o. Łódź
PC-Marbo dg Łowicz
MacroSoft sp. z o.o. Łódź
5Pro Partners sp. z o.o. Łódź
Invar Integracja sp. z o.o. Sieradz
01Partner sp. z o.o. Łódź
Poltel dg Łódź
Alfasoft sp. z o.o. Łódź
NT Group sp. z o.o. Łódź
Arisco sp. z o.o. Łódź
Invar Consulting sp. z o.o. Sieradz
BDF-Elin sp. z o.o. Bełchatów
Coma sc Piotrków Trybunalski
Invar & Biuro System SA Łódź
Softmax sp. z o.o. Żychlin
IKKI Soft sp. Z o.o. Łódź
TeleRED dg Łódź
Toya Telekomunikacja sp. z o.o. Łódź

73 420
49 939
22 587
22 209
22 000
19 700
6 497
5 103
4 299
3 603
3 300
3 209
2 975
2 556
2 500
1 803
1 719
1 600
1 300
1 296
1 047
800
800
657
641
543
484
225
207

99
100
99
100
100
100
100
100
69
100
100
100
100
100
100
15
15
20
100
90
100
100
100
60
100
100
100
75
50

2 681
2 985
2 287

721

10 263
11 508
23 191
8 000

2 622

720

21
18
-4
-5

8
9
4

-47
-17
-5

2005
1 321

15 274 12 290
8 965
7 112
609
705
567
3 500
2 400
130
453
343
-80
51
33
194
153
600
50
37
148
120
80
400
308

249

2.2

111
81

91
66
-478
8
15
-2 387
16

6.3
6.3

522
121
15
25
100
29
70
65
14
18
19
48
12
21
15
109
23
16
15
17
19

1.0
1.4

9
7

8
-2 238

16.6
14.2
2.6
10.9
5.3
0.5
4.2
1.1
4.0
3.1

2.9

2

6
50

-13

Prac.
Etat.

40

13.3
6

Tabela 9. Firmy sektora ICT w województwie łódzkim
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Zaledwie dwie firmy z regionu łódzkiego – ERICPOL Telecom oraz Centrum Komputerowe ZETO –
znalazły się w pierwszej setce polskich firm sektora teleinformatycznego w rankingu „Teleinfo”
sporządzonym w roku 2005, co obrazuje tabela 9.
Przychody firm sektora ICT w regionie łódzkim na tle innych województw prezentuje rysunek 3:

Rysunek 3. Firmy informatyczne w województwach (2005)
Pod względem dynamiki przychodów, firmy branży teleinformatycznej regionu zaliczają się do
najsłabiej rozwijających się w kraju, co lokuje województwo na 13 miejscu w Polsce.
Liczba

Przychody ze sprzedaży
Zmiana
Lp.
Województwo
2005
2004
05/04
tys. zł
tys. zł
%
23
Razem
629 34 083 460 27 650 634
32
1 małopolskie
63 2 066 239 1 563 246
28
2 wielkopolskie
43 1 060 967
831 672
26
3 mazowieckie
240 22 146 491 17 534 614
25
4 dolnośląskie
54 2 872 586 2 292 023
5 kujawsko-pomorskie
14
298 159
243 765
22
20
6 zachodniopomorskie
17
664 140
555 447
18
7 podkarpackie
16
244 459
206 491
17
8 świętokrzyskie
5
55 028
47 201
10
9 pomorskie
41 1 483 661 1 351 247
10
10 lubelskie
17
223 318
203 437
11 warmińsko-mazurskie
5
167 565
154 306
9
8
12 opolskie
6
38 029
35 116
6
13 łódzkie
29
286 951
270 779
6
14 śląskie
58 2 211 596 2 092 942
4
15 podlaskie
10
171 002
164 475
-10
16 lubuskie
11
93 268
103 874
Tabela 10. Dynamika przychodów firm sektora ICT w województwach (2005)
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Przychody firm sektora ICT w województwie łódzkim wzrosły w roku 2005 w relacji do roku 2004 tylko
o 6%, podczas gdy w 2003 r. wzrost ten wynosił 22% w stosunku do roku poprzedniego 68.
Na relatywnie niską produktywność pracy w firmach tego sektora w regionie wskazuje z kolei analiza
relacji między wytworzonym przychodem a liczbą zatrudnianych pracowników zatrudnianych przez te
przedsiębiorstwa, które to informacje zawiera tabela 11:
Przychody ze
sprzedaży
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Województwo

2005

2004

tys. zł

tys. zł
27 650
634
17 534
614
2 092 942
1 563 246
1 351 247
2 292 023
831 672
270 779
154 306
203 437
206 491
555 447

Razem

34 083 460

mazowieckie
śląskie
małopolskie
pomorskie
dolnośląskie
wielkopolskie
łódzkie
warmińsko-mazurskie
lubelskie
podkarpackie
zachodniopomorskie

22 146 491
2 211 596
2 066 239
1 483 661
2 872 586
1 060 967
286 951
167 565
223 318
244 459
664 140

12 kujawsko-pomorskie
298 159
243 765
13 podlaskie
171 002
164 475
14 lubuskie
93 268
103 874
15 świętokrzyskie
55 028
47 201
16 opolskie
38 029
35 116
Tabela 11. Pracownicy firm sektora ICT w województwach (2005)

Pracownicy
Udział w
rynku
2005
%

Etaty
2005

42,7
10,8
9,9
8,2
7,2
5,3
3,3
2,7
2,1
2,1
1,6

40
450
17
279
4 356
4 005
3 317
2 903
2 125
1 321
1 107
865
833
642

1,4
1,3
0,8
0,5
0,3

572
509
312
192
112

100

Zdaniem autorów Analizy potencjału regionalnego z punktu widzenia technologii telekomunikacyjnych
i teleinformatycznych 69 region łódzki cechuje niekorzystny obraz sektora IT w (…) województwie,
w porównaniu z innymi regionami: niewielka liczba firm średniej wielkości, większość małych,
zatrudniają niewielu specjalistów, którzy realizują mało korzystne kontrakty.
Zwiększenie potencjału innowacyjnego województwa łódzkiego dzięki zastosowaniu ICT w produkcji
i usługach stanowi jedno z podstawowych wyzwań "i-Łódzkie 2013 - Program Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego w Województwie Łódzkim do roku 2013".

68
69

Por. S. Starzak, M. Kopeć Raport projektu LORIS. Zadanie 8…
Tamże.
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II.3

TELEINFORMATYKA W SYSTEMACH OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Województwo łódzkie charakteryzuje się istotnym potencjałem sektora nauki oraz szkolnictwa
wyższego obok mazowieckiego, dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego i wielkopolskiego 70. Składa
się nań 25 uczelni wyższych oraz 65 jednostek naukowo-badawczych. Liczba uczelni państwowych
od kilku lat pozostaje stała, rośnie jednak liczba uczelni niepaństwowych.
Według Rankingu Szkół Wyższych 2006, opublikowanego przez „Rzeczpospolitą” uczelnie łódzkie
plasują się w połowie pierwszej dziesiątki rankingów kierunkowych uczelni: Uniwersytet Łódzki
zajmuje 6 miejsce wśród uniwersytetów, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 6 miejsce wśród uczelni
medycznych a Politechnika Łódzka 6 miejsce wśród uczelni technicznych.
Ranking „Rzeczpospolitej” pozycjonuje ponadto uczelnie łódzkie następująco:
Nazwa uczelni
Uczelnie akademickie
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Politechnika Łódzka

Miejsce w rankingu
15
23
35

Niepubliczne uczelnie magisterskie
Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi
Niepubliczne uczelnie licencjackie (inżynierskie)
Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Humanistyczna w Skierniewicach
Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi
Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Pabianicach
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. Janusza Chechlińskiego
w Łodzi
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Tabela 12. Łódzkie uczelnie w rankingu szkół wyższych w Polsce
Źródło: Ranking Szkół Wyższych 2006, „Rzeczpospolita”

9
12
27
56
64
73
8
10
15
28
39
83

W rankingu tygodnika „Newsweek” uczelnie łódzkie zajmują kolejno: Salezjańska Wyższa Szkoła
Ekonomii i Zarządzania w Łodzi – 43 miejsce, Uniwersytet Łódzki – 65 miejsce, zaś Politechnika
Łódzka – 69 miejsce. Łódź ze 110 tysiącami studentów jest piątym ośrodkiem akademickim kraju.
W latach 2004-2006 zanotowano pozytywny trend dynamicznego wzrostu zatrudnienia w nauce oraz
edukacji o ponad 10 procent 71.
Wydziały prowadzące kierunki informatyczne nie są zaliczane do silnych i wiodących na uczelniach 72.
Wydział Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej plasuje się dopiero na 14 miejscu w rankingu
wyższych uczelni kształcących informatyków tygodnia „Polityka”. W roku akademickim 2004/2005
w uczelniach wyższych Łodzi na kierunkach informatycznych szkół państwowych i niepaństwowych
studiowało 13 700 studentów, niemal dwukrotnie więcej niż na innych kierunkach inżynieryjnotechnicznych. Z liczby tej 5111 osób studiowało informatykę w 2005 roku na państwowych uczelniach
wyższych 73, co lokuje łódzkie na 4 miejscu w kraju po województwie dolnośląskim (6103),
mazowieckim (5885) i małopolskim (5863). Zawód informatyka o wykształceniu wyższym jest tzw.
zawodem zrównoważonym 74 choć o znaczącej wartości rynkowej – absolwenci kierunków
70
71

Por. Diagnoza Województwa Łódzkiego, s. 174.
A. Mikulec, Zmiany w strukturze gospodarczej województwa łódzkiego w latach 2000-2004, Wydział Analiz
Urzędu Statystycznego w Łodzi, Łódź 2005.
72
Por. Urząd Miasta Łodzi, Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej ….
73
Dane GUS z 2005 roku.
74
T.j. podaż miejsc pracy jest bliska popytu na pracowników danego zawodu.
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informatycznych stanowią znikomy odsetek bezrobotnych w województwie łódzkim 75. Niewielka
nadwyżka podaży siły roboczej występuje w grupie techników informatyków, choć zawód ten jest
chętnie wybierany przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
Badania naukowe w zakresie wysokich technologii koncentrują się w łódzkich uczelniach wyższych
(Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka) oraz w instytucjach badawczych Polskiej Akademii Nauk
w Łodzi. Wśród nich znajdują się kierunki związane z rozwojem nowoczesnych technologii
teleinformatycznych, mających wpływ na modernizację gospodarki regionu:
inteligentne sensory, nanomateriały i nanotechnologie
informacja kwantowa – badania i technologia (uczestnictwo w Laboratorium Fizycznych
Podstaw Przetwarzania Informacji)
zastosowanie teorii sterowania i metod numerycznych
tworzenie systemów baz danych
badania nad sztuczna inteligencją ukierunkowana na nowe procesy produkcyjne, systemy
zarządzania i kontroli, robotyka
elektronika i telekomunikacja w zastosowaniach do rozwoju technologii informatycznych,
systemy sieciowe, łączność bezprzewodowa – w szerokim zastosowaniu
zastosowanie modelowania matematycznego w biologii
nowoczesne metody diagnostyczne z wykorzystaniem technik obrazowania (tomografia
komputerowa) i technik biologiczno-molekularnych, w tym sekwencjonowanie DNA 76.
Brak porównywalnych danych źródłowych istotnie utrudnia ocenę zmian, jakie dokonały się
w ostatnich latach w zakresie informatyzacji systemu oświaty w regionie. Ocena dokonana w roku
2002 w ramach raportu projektu LORIS sytuowała łódzkie na wysokim 2 miejscu w kraju pod
względem tzw. indeksu poziomu informatyzacji 77. W szkołach województwa łódzkiego w 265
pracowniach informatycznych dostępne jest blisko 5400 komputerów, co lokuje region na 8 miejscu w
kraju (por. tabela 13).
Województwo

Liczba
(szt.)

Pozycja
w kraju

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie

5
7 133
9
5 295
lubelskie
6
5 802
lubuskie
13
3 487
łódzkie
8
5 387
małopolskie
4
7 457
mazowieckie
2
9 016
opolskie
16
2 330
podkarpackie
10
4 981
podlaskie
14
3 322
pomorskie
7
5 627
śląskie
1
11 245
świętokrzyskie
15
2 917
warmińsko -wazurskie
12
4 428
wielkopolskie
3
8 609
zachodniopomorskie
11
4 563
Polska
91 599
Tabela 13. Komputery w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Źródło: Dane GUS (2005)
75
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - raport za rok 2005.
Województwo Łódzkie, Łódź 2005.
76
J. Kot, D. Stawasz, Raport wstępny z realizacji zadania nr 10…
77
S. Starzak, M. Kopeć, Raport projektu LORIS. Zadanie 8…
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Liczba uczniów przypadających na 1 komputer w województwie łódzkim wynosi 19,55, co jest bliskie
średniej krajowej (19,99), choć lokuje region dopiero na 8 miejscu w kraju. Najkorzystniejsze warunki
korzystania z komputerów mają uczniowie w powiatach ziemskich: skierniewickim, łódzkim wschodnim
i łowickim, najtrudniejsze – w bełchatowskim, poddębickim i w powiecie grodzkim Piotrków
Trybunalski. Fakt ten ilustruje tabela 14:
Uczniowie przypadający na
1 komputer ogółem
Powiat kutnowski
18,67
Powiat łaski
20,22
Powiat łęczycki
18,38
Powiat łódzki wschodni
8,53
Powiat pabianicki
17,96
Powiat poddębicki
28,52
Powiat sieradzki
15,76
Powiat wieluński
21,06
Powiat wieruszowski
15,89
Powiat zduńskowolski
16,65
Powiat zgierski
19,76
Powiat brzeziński
26,53
Powiat bełchatowski
37,06
Powiat łowicki
12,84
Powiat opoczyński
32,34
Powiat pajęczański
17,37
Powiat piotrkowski
14,61
Powiat radomszczański
20,81
Powiat rawski
19,15
Powiat skierniewicki
7,17
Powiat tomaszowski
21,42
Powiat m. Piotrków Trybunalski
28,94
Powiat m. Skierniewice
32,69
Powiat m. Łódź
19,67
Tabela 14. Uczniowie przypadający na 1 komputer (2005)
Powiat

Źródło: Dane GUS (2005)

Bardzo znaczna część – 84,5% komputerów zainstalowanych w pracowniach szkolnych posiada
dostęp do Internetu. Lokuje to region łódzki na dopiero na 13 miejscu w kraju, jednakże różnice
między województwami są nieznaczne i sięgają 3-4%.

Województwo

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
© Stowarzyszenie „Miasta w Internecie, 2006

Liczba
(szt.)

6 035
4 512
5 084
2 917
4 553
6 582
7 356
1 916

32

Udział
komputerów
z dostępem
do Internetu
do
komputerów
ogółem (%)
84,61
85,21
87,62
83,65
84,52
88,27
81,59
82,23

Pozycja w
skali kraju

11
10
3
14
13
2
16
15
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podkarpackie
1
4 432
88,98
podlaskie
7
2 868
86,33
pomorskie
5
4 874
86,62
śląskie
11
9 506
84,54
świętokrzyskie
9
2 494
85,50
warmińsko-mazurskie
6
3 832
86,54
wielkopolskie
8
7 373
85,64
zachodniopomorskie
4
3 976
87,14
Polska
78 310
85,49
Tabela 15. Komputery podłączone do Internetu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Źródło: Dane GUS (2005)

Własne strony internetowe posiadało w 2006 roku 75% szkół średnich w województwie. Wartości tego
wskaźnika w powiatach regionu łódzkiego prezentuje tabela 16:

Powiat

Ilość szkół ze stroną
www

Ilość szkół średnich

Powiat brzeziński
11
Powiat kutnowski
53
Powiat łaski
26
Powiat łęczycki
23
Powiat łódzki wschodni
10
Powiat pabianicki
49
Powiat poddębicki
11
Powiat sieradzki
39
Powiat wieluński
31
Powiat wieruszowski
16
Powiat zduńskowolski
37
Powiat zgierski
47
Powiat bełchatowski
42
Powiat łowicki
59
Powiat opoczyński
42
Powiat pajęczański
10
Powiat piotrkowski
41
Powiat radomszczański
48
Powiat rawski
45
Powiat skierniewicki
7
Powiat tomaszowski
53
Piotrków Trybunalski
64
Skierniewice
35
m. Łódź
263
Tabela 16. Szkoły posiadające serwisy internetowe (2006)

9
42
17
22
8
42
2
31
30
15
25
32
28
34
26
9
23
36
40
7
40
43
22
207

Odsetek szkół ze
stroną www
81,82
79,25
65,38
95,65
80,00
85,71
18,18
79,49
96,77
93,75
67,57
68,09
66,67
57,63
61,90
90,00
56,10
75,00
88,89
100,00
75,47
67,19
62,86
78,71

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej (http://sio.menis.gov.pl/)
i stron internetowych szkół.

Z największym zainteresowaniem prezentacją szkół w serwisach internetowych mamy do czynienia
w powiatach: pajęczańskim (100%), wieluńskim (96,77%) i łęczyckim (95,65%). Jest to na ogół wynik
inicjatywy władz samorządowych oraz aktywności pracowników oświaty.
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II.4 INFORMATYZACJA URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO
W roku 2004 Firma ARC Rynek i Opinie przeprowadziła na zlecenie Ministerstwa Nauki
i Informatyzacji badanie potencjału informatycznego administracji publicznej w Polsce 78, które
pozwoliło na m.in. zgromadzenie następujących danych dotyczących województwa łódzkiego:
(1) średnia liczba osób pracujących w komórce informatycznej urzędu ogółem: 1,57
a.
b.
c.
d.

urzędu marszałkowskiego – 1
urzędu wojewódzkiego – więcej niż 5
urzędy miast na prawach powiatu i starostwa powiatowe – 2,83
urzędy gmin wszystkich typów – 1,31.

Oznacza to, że województwo łódzkie zajmuje w tym rankingu 8 miejsce (1,57) po województwach
małopolskim (1,58) i dolnośląskim (1,58), które uplasowały się ex-aequo na 7 miejscu. Najwyższa
wartość wskaźnika zatrudnienia cechowała województwo śląskie (2,59).
(2) wydatki na informatyzację (sprzęt, oprogramowanie, projekty, szkolenia) jako odsetek budżetu
samorządów:
a.
b.
c.
d.
e.

powyżej 4% budżetu J 11,7% jednostek samorządu terytorialnego
3-4% budżetu J 2,5% jednostek samorządu terytorialnego
2-3% budżetu J 9,2% jednostek samorządu terytorialnego
1-2% budżetu J 58,3% jednostek samorządu terytorialnego
do 1% budżetu J 18,3% jednostek samorządu terytorialnego.

Dane te sytuują województwo łódzkie na 3 miejscu w rankingu nakładów w regionie na informatyzację
ponoszonych przez wszystkie powyższe jednostki. Jednakże w kategorii urzędów gminnych (gminy
wiejskie i miejskie) łódzkie zajmowało pierwszą pozycję w kraju.

Województwo

śląskie
opolskie
małopolskie
dolnośląskie
podkarpackie
pomorskie
łódzkie
lubuskie
świętokrzyskie
zachodniopomorskie
Kujawsko-pomorskie
mazowieckie
wielkopolskie

Urzędy samorządowe:
województwach, powiatów i gmin
Średnia liczba
Średnia liczba
osób
komputerów
korzystających z
Internetu
67,67
40,16
32,94
18,62
48,64
38,93
52,72
32,80
34,53
23,61
46,98
31,45
42,10
26,97
35,58
19,73
29,07
19,43
40,14
27,14
40,32
22,90
33,07
20,40
42,65
26,49

Urzędy gminne
(miejskie i gmin wiejskich)
Średnia liczba
komputerów
32,94
29,57
30,58
32,06
24,80
29,87
21,94
26,48
21,20
28,26
24,51
22,77
25,71

Średnia liczba
osób
korzystających
z Internetu
19,50
16,35
20,84
21,54
18,70
20,45
15,15
15,12
11,13
18,09
15,45
14,73
17,01

78

ARC Rynek i Opinie, Stopień informatyzacji urzędów w Polsce, Raport generalny z badań ilościowych dla
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004.
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warmińsko-mazurskie
34,30
20,42
20,03
lubelskie
26,56
19,06
17,04
podlaskie
22,79
16,86
16,22
Ogółem
40,22
26,01
25,09
Tabela 17. Poziom informatyzacji urzędów samorządowych województwa łódzkiego

15,12
12,66
12,43
16,60

Źródło: ARC Rynek i Opinie (2004)

Województwo łódzkie z wartością 0,63 wskaźnika opisującego liczbę komputerów przypadających na
1 pracownika urzędów samorządowych wszystkich poziomów zajmowało 11 miejsce w kraju. Region
zaliczał się do grupy województw, w których zanotowano średnio najniższą liczbę komputerów
używanych w urzędach gminnych i samorządów terytorialnych w przeliczeniu na średnią liczbę
pracujących w nich osób 79.
We wrześniu 2004 roku zaledwie ok. 6% urzędów wszystkich poziomów samorządu terytorialnego
posiadało bezprzewodową sieć lokalną, sieć kablową zaś – urząd wojewódzki, wszystkie urzędy miast
na prawach powiatów i starostwa powiatowe oraz 61.9% urzędów gmin wszystkich typów 80. 32,25%
komputerów w urzędach administracji samorządowej posiadało natomiast dostęp do Internetu, co
sytuowało region na 5 miejscu w kraju po województwach: małopolskim, śląskim, pomorskim i
dolnośląskim.
Blisko 55% urzędów samorządowych korzystało jednakże z niskoprzepływnego telefonicznego łącza
analogowego (modem), co wskazuje na ograniczone wykorzystywanie Internetu w pracach urzędów.
42,3% urzędów posiadało ponadto łącza ISDN o przepływności poniżej 2 Mb/s, 32,7% urzędów
samorządowych wykorzystywało szerokopasmowe łącze DSL o przepływności do 2 Mb/s, zaś
zaledwie 1% łącze DSL o przepływności równej lub większej niż 2 Mb/s 81. Nieco bardziej popularny
był szerokopasmowy dostęp z wykorzystaniem linii łączności (2,9%).
W 61,3% jednostek samorządu terytorialnego województwa nie stworzono warunków do korzystania z
publicznego dostępu do Internetu. Jeden Punkt Publicznego Dostępu do Internetu (PIAP) posiadało
21,8% jednostek, dwa – 7,6% jednostek, zaś trzy – 9,2% jednostek 82.
Usługi świadczone drogą elektroniczną przez administrację publiczną są przedmiotem corocznych
paneuropejskich badań firmy Capgemini prowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej. W roku
2004 firma ta przeprowadziła je również w polskich regionach we współpracy z Ministerstwem Nauki i
Informatyzacji. Badanie to określa stronę podażową usług świadczonych przez urzędy, strona
popytowa (faktyczne korzystanie z usług) nie jest jego przedmiotem.
Dane o zakresie usług dla podmiotów prawnych (głównie przedsiębiorców) prezentuje tabela 18:

łódzkie

75

25

66

25

50

50

25

45

Średnia krajowa

75

39

48

68

24

42

23

46

Miejsce
pośród
regionów

Średnia
dla regionu

Zezwolenia

Deklaracje
celne

Rejestracja
działalności
gospodarczej

Dane
statystyczne

VAT

CIT

Obowiązkowe
ubezpieczenia
społeczne

E-usługi dla osób prawnych (%)

10

Tabela 18. Usługi publiczne dla osób prawnych świadczone drogą elektroniczną w województwie
łódzkim
Źródło: Capgemini (2004)
79

Tamże, s. 41.
Tamże, s. 46.
81
Tamże, s. 73.
82
Tamże, s. 110.
80
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Dane dotyczące usług dla mieszkańców ukazuje tabela 19:

50

0

33

33

50

Średnia krajowa 48

31

25

31

30

27

27

33

39

51

Akty
USC
Rejestracja
na uczelnie

25

Biblioteki
publiczne

33

Zgłoszenie
na policję

19

Pozwolenia
na budowę

66

Rejestracja
pojazdów

Pośrednictw
o pracy

50

łódzkie

Świadczeni
a
społeczne
Dokumenty
tożsamości

PIT

E-usługi dla osób fizycznych (%)

Tabela 19. Usługi publiczne dla osób fizycznych świadczone drogą elektroniczną w województwie
łódzkim
Źródło: Capgemini (2004)

Należy zwrócić uwagę, iż większość usług świadczonych drogą elektroniczną przez urzędy i placówki
samorządowe ogranicza się do podstawowego poziomu – dostępu do informacji i formularzy
publikowanych w serwisach internetowych, nie ma charakteru interaktywnego czy transakcyjnego (ta
ostatnia forma umożliwia przeprowadzenie całej procedury w całości drogą elektroniczną).
Województwo łódzkie od lat zajmuje ostatnie miejsce w Polsce pod względem nasycenia oficjalnymi
serwisami internetowymi (strony www) samorządów lokalnych. Posiada je zaledwie 63% gmin.
Gminy posiadające serwisy
internetowe
(dane bezwzględne)
dolnośląskie
155
kujawsko-pomorskie
120
lubelskie
156
lubuskie
73
łódzkie
111
małopolskie
178
mazowieckie
223
opolskie
70
podkarpackie
137
podlaskie
77
pomorskie
113
śląskie
151
świętokrzyskie
77
warmińsko-mazurskie
90
wielkopolskie
206
zachodniopomorskie
108
Tabela 20. Oficjalne serwisy internetowe gmin w województwach
Województwo

Gminy posiadające serwisy
internetowe
(dane procentowe)
92%
83%
73%
88%
63%
98%
71%
99%
86%
65%
92%
90%
75%
77%
91%
95%

Źródło: Opracowanie własne SMWI (2006)

W ramach ogólnopolskiej akcji budowy publicznych punktów dostępu do Internetu – programu
IKONKA 83 – samorządy województwa łódzkiego pozyskały w latach 2004-2005 środki finansowe na
stworzenie 158 punktów 84 (w blisko 89% gmin województwa). Z kolei Wojewódzki Urząd Pracy
w Łodzi sfinansował w ostatnich latach powstanie 60 gminnych centrów informacji, których lokalizację
przedstawia tabela 21:

83
84

Por. http://www.ikonka.gov.pl.
Dane MSWiA (2006).
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Powiat

Liczba GCI

Powiat kutnowski
Powiat łaski
Powiat łęczycki
Powiat łódzki wschodni
Powiat pabianicki
Powiat poddębicki
Powiat sieradzki
Powiat wieluński
Powiat wieruszowski
Powiat zduńskowolski
Powiat zgierski
Powiat brzeziński
Powiat bełchatowski
Powiat łowicki
Powiat opoczyński
Powiat pajęczański
Powiat piotrkowski
Powiat radomszczański
Powiat rawski
Powiat skierniewicki
Powiat tomaszowski
Powiat m. Piotrków
Trybunalski
Powiat m. Skierniewice
Powiat m. Łódź
Tabela 21. Liczba gminnych centrów informacji w powiatach

3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
5
1
4
3
5
2
2
4
1
3
8
0
0
1

Źródło: WUP Łódź (2006)
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II.5

KOMPUTERYZACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

komputera
przenośnego
(laptopa,
notebooka)

pozycja na tle
poszczególnych
województw

dostępu do
Internetu w
domu

pozycja na tle
poszczególnych
województw

telefonu
stacjonarnego

pozycja na tle
poszczególnych
województw

dolnośląskie
kujawskopomorskie
lubelskie
lubuskie
Łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
Śląskie
świętokrzyskie
warmińskomazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Ogółem

pozycja na tle
poszczególnych
województw

Województwa

komputera
stacjonarnego

Procent gospodarstw domowych nieposiadających:

53,54

5

95,58

4

69,9

2

17,95

4

65,33

14

97,12

8

82,85

14

28,62

16

65,36
57,92
55,03
49,17
55,97
55,13
56,03
61,43
52,47
48,71
62,91

15
10
6
3
8
7
9
11
4
1
12

97,17
98,27
96,77
95,73
94,34
97,41
97,83
99,03
94,84
97,63
99,03

9
14
7
5
1
11
13
15
3
12
16

81,28
75,19
73,93
70,99
74,42
75,36
77,46
72,36
70,91
68,17
85,08

13
9
7
5
8
10
11
4
1
16

24,56
19,75
22,88
16,36
22,62
19,52
20,89
15,35
15,61
18,28
22,1

15
9
14
3
13
8
10
1
2
5
12

63,99

13

94,64

2

79,85

12

22

11

48,96

2

96,76

6

70,58

3

18,81

6

70,42

16

97,23

10

84,51

15

19,42

7

55,99

96,54

74,5

20,28

Województwo łódzkie charakteryzują średnie w skali kraju wartości wskaźników infrastruktury
teleinformatycznej w gospodarstwach domowych oraz relatywnie niskie wartości wskaźników
korzystania z Internetu.
W regionie łódzkim komputery posiada blisko 45%, laptopy zaledwie 3,2%, zaś domowym dostępem
do Internetu wykazuje się 26% gospodarstw. Niski jest wskaźnik telefonizacji regionu, niemal 23%
gospodarstw domowych w Łódzkiem nie posiada telefonu stacjonarnego, co sytuuje województwo na
14 miejscu w kraju.
Tabela 22. Infrastruktura teleinformatyczna gospodarstw domowych województwa łódzkiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnoza Społeczna 2005 85

Z komputerów korzysta niespełna 42% mieszkańców województwa (10 miejsce w kraju), przeciętnymi
umiejętnościami w tym zakresie legitymuje się połowa użytkowników w województwie łódzkim, zaś
niespełna 20% posiada umiejętności wysokie. W regionie łódzkim (25,09%) i na Podkarpaciu
(52,76%) mieszka najwięcej w kraju użytkowników o niskich umiejętnościach obsługi komputera.

85

J. Czapiński, T. Panek [red.], Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2005.
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Województwo

Odsetek osób
korzystających
z komputera wg
województw

Pozycja na tle
województw

dolnośląskie
46,37
kujawsko-pomorskie
33,33
lubelskie
34,36
lubuskie
42,50
łódzkie
41,58
małopolskie
43,03
mazowieckie
42,76
opolskie
41,71
podkarpackie
41,86
podlaskie
41,44
pomorskie
50,63
śląskie
45,99
świętokrzyskie
35,27
warmińsko-mazurskie
35,02
wielkopolskie
45,32
zachodnio-pomorskie
32,34
Ogółem
41, 95
Tabela 23. Odsetek osób korzystających z komputera wg województw

2
15
14
7
10
5
6
9
8
11
1
3
12
13
4
16

Źródło: Diagnoza Społeczna 2005

Województwo

Umiejętność posługiwania się
komputerem
Bardzo
Wysokie Przeciętne Niskie
wysokie
9,2
23,62
51,84
15,34
6,77
22,56
50,38
20,3
8,42
27,37
49,47
14,74
7,96
19,47
53,98
18,58
5,24
19,48
50,19
25,09
8,06
26,13
49,35
16,45
3,9
25,73
51,27
19,1
4,21
25,26
49,47
21,05
8,04
21,11
18,09
52,76
11,21
25,86
50,00
12,93
6,07
19,43
59,51
14,98
4,91
26,92
48,72
19,45
3,16
28,42
53,68
14,74

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińskomazurskie
7,63
23,73
50,85
wielkopolskie
4,52
19,68
57,18
zachodnio-pomorskie
7,14
22,86
49,29
Ogółem
6,24
23,77
51,75
Tabela 24. Umiejętność posługiwania się komputerem wg województw

17,8
18,62
20,71
18,24

Źródło: Diagnoza Społeczna 2005
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Nieznacznie niższy od średniej krajowej jest odsetek osób, które korzystają z Internetu bądź z poczty
elektronicznej – 73,99%. Lokuje to województwo łódzkie na 9 miejscu w kraju.
Odsetek osób, które korzystały z Internetu
Pozycja na tle
lub poczty elektronicznej (wśród osób
województw
korzystających z komputera)
6
dolnośląskie
77,91
14
kujawsko-pomorskie
71,11
4
lubelskie
79,27
3
lubuskie
79,28
9
łódzkie
73,99
2
małopolskie
80,58
12
mazowieckie
73,06
11
opolskie
73,53
13
podkarpackie
71,86
1
podlaskie
82,2
8
pomorskie
77,2
5
śląskie
77,91
10
świętokrzyskie
73,68
9
warmińsko-mazurskie
77,69
15
wielkopolskie
71,09
16
zachodnio-pomorskie
70,14
Ogółem
75,61
Tabela 25. Odsetek osób korzystających z Internetu lub poczty elektronicznej wg województw
Województwo

Źródło: Diagnoza Społeczna 2005

Bardzo niski jest stopień zainteresowania internautów regionu łódzkiego informacjami dostępnymi
w internetowych serwisach informacyjnych instytucji publicznych – zaledwie 13,5% ma z nimi dość
regularny kontakt (aż 61,35% populacji internautów nigdy nie korzystało z takich informacji).
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
52,47
28,58
18,95
Ogółem
Tabela 26. Odsetek osób uzyskujących informacje ze stron www instytucji publicznych (wśród osób
korzystających z Internetu)
Źródło: Diagnoza Społeczna 2005
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II.6 REGIONALNE INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2004-2006
Realizacja Programu będzie uwarunkowana potencjałem inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w regionie oraz projektów realizowanych w latach 2004-2006 w ramach wsparcia
środkami budżetu działania 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Uwzględnienie dotychczasowych zasobów oraz infrastruktury jest warunkiem skutecznej współpracy
z liderami eRozwoju w województwie, zapobiega dublowaniu inicjatyw oraz włącza dotychczasowych
interesariuszy społeczeństwa informacyjnego w procesy rozwojowe dynamizowane poprzez
Programu 86.
Podstawowym źródłem finansowania projektów związanych z budową „infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego” w regionie począwszy od 2004 roku był budżet działania 1.5 ZPORR. W ramach 2 tur
konkursowych Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 13 87 projektów o łącznej
wartości ok. 44,6 mln złotych. Akceptację uzyskało zatem 45% spośród 29 wniosków projektowych
zgłoszonych przez potencjalnych beneficjentów projektów. Informacje na temat projektów działania
1.5 ZPORR w województwie łódzkim prezentuje tabela 4 w I rozdziale niniejszego dokumentu.
Na dwa projekty samorządu miasta Łodzi – „e-Łódź zakup i wdrożenie elektronicznego urzędu
w Urzędzie Miasta Łodzi” (wartość 17,47 mln zł) oraz „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi –
faza V” (wartość 19,99 mln zł) przeznaczono 84% alokacji środków budżetu działania 1.5 w regionie.
Należą one należą one do grupy przedsięwzięć działania ZPORR o najwyższych budżetach w kraju.
Pozostałe projekty cechują się niskimi lub bardzo niskimi budżetami oraz koncentracją na
inwestycjach w infrastrukturę urzędów administracji samorządowej (elektroniczna administracja).
Projekt „Centrum Informacji Filmowej przy PWSFTiT” posiada najniższy budżet pośród wszystkich 202
projektów zaakceptowanych do realizacji w skali kraju.
Analiza powyższych danych wykazuje na:
1. bardzo niską alokację (6%) środków na projekty (5) realizowane bezpośrednio przez
samorządy gmin wiejskich
2. niską innowacyjność projektów (za wyjątkiem projektów samorządu łódzkiego)
3. koncentrację inwestycji na finansowaniu infrastruktury urzędów i placówek samorządowych
4. brak środków na dofinansowanie projektów inicjowanych przez władze miast – byłych stolic
województw (Piotrków Trybunalski, Skierniewice) oraz miast – powiatów grodzkich
5. brak projektów infrastrukturalnych, obejmujących cały teren województwa lub jego znaczną
cześć
6. brak środków na rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przy
zastosowaniu różnorodnych technologii
7. niezrównoważoną geograficznie dystrybucję środków działania 1.5 ZPORR.
Brak dofinansowania projektów obszarów województwa o dominującym rolniczym charakterze
przyczynia się – zdaniem władz samorządowych gmin – do niezrównoważonego rozwoju regionu
i powiększania skali wykluczenia cyfrowego tych obszarów, na co wskazywano podczas warsztatów
88
projektowych zorganizowanych w okresie od października 2005 do marca 2006 w Radomsku .
Innym problemem jest brak mechanizmów prefinansowania, które pozwoliłyby samorządom na
przygotowanie odpowiednich projektów, co jest działaniem kosztownym i pracochłonnym.

86
Problematyka ta została w sposób szczegółowy omówiona w rozdziale II zatytułowanym Przygotowanie
strategii [w:] Przewodnik: Jak rozwijać regionalne inicjatywy na rzecz społeczeństwa informacyjnego?, ERiS@,
Bruksela 2004; wydanie polskie, Tarnów 2006.
87
Do września 2006 roku ostateczne umowy z wojewodą łódzkim o dofinansowanie projektów podpisało 9
spośród 13 liderów przedsięwzięć.
88
Z inicjatywy władz samorządowych miasta Radomska w okresie X 2005 – III 2006 odbyły się trzy warsztaty
projektowe w ramach inicjatywy Program na rzecz eRozwoju Województwa Łódzkiego, w których uczestniczyli
przedstawiciele ponad 40 gmin i powiatów południowej i zachodniej części regionu.
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W ostatnich latach pośród inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie
łódzkim podejmowanych przez samorządy na plan pierwszy wybijają się trzy przedsięwzięcia:
1.
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIP) Województwa Łódzkiego
RSIP jest systemem informatycznym umożliwiającym pozyskiwanie, Inicjatorami
zarządzanie i analizowanie dużych zbiorów danych przestrzennych przedsięwzięcia są:
stanowiących zbiór informacji o obiektach znajdujących się pod, na oraz 1. Departament
nad powierzchnią ziemi, odwzorowanych w geodezyjnym układzie
Geodezji, Kartografii i
współrzędnych. W systemie zawarte są informacje o terenie,
Społeczeństwa
zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, gospodarce
Informacyjnego
wodnej, rolnictwie, drogach i innych ważnych obiektach, takich jak:
Urzędu
urzędy, zakłady opieki zdrowotnej, apteki, placówki edukacji, zabytki itp.
Marszałkowskiego
Znajdują się w nim również informacje ważne z punktu widzenia
Województwa
zarządzania kryzysowego (szpitale, niebezpieczne rurociągi, linie
Łódzkiego
energetyczne, zbiorniki wodne itp.). RSIP jest źródłem informacji zarówno 2. Wojewódzki Ośrodek
dla administracji, służb publicznych, dla różnych podmiotów
Dokumentacji
gospodarczych jak i dla poszczególnych obywateli.
Geodezyjnej
i Kartograficznej
2.
Opracowanie i realizacja w latach 2007-2013 Strategii eZdrowia regionu
Strategia eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 będzie Inicjatorem
pierwszą tego typu strategią w Polsce. Władze województwa zamierzają przedsięwzięcia jest
stworzyć plan operacyjny działań związanych z inwestycjami Departament Polityki
w technologie informacyjno-komunikacyjne w ochronie zdrowia, które Zdrowotnej Urzędu
przyczyniają się skutecznie do podnoszenia jakości świadczeń Marszałkowskiego
zdrowotnej i efektywnego zarządzania systemem opieki zdrowotnej. Województwa Łódzkiego
Zakończenie prac nad strategią planowane jest na koniec kwietnia 2007
roku. Wdrożenie strategii i jej projektów głównych będzie możliwe m.in.
dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013, programom operacyjnym Narodowej
Strategii Rozwoju oraz ramowych programów wspólnotowych: 7
Programu
Ramowego
Badań
i
Rozwoju
oraz
Programu
„Konkurencyjność i Innowacje”.
3.
Program na rzecz eRozwoju Województwa Łódzkiego
Jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowane w południowej Inicjatorem
i zachodniej części województwa łódzkiego przygotowały i wspólnie przedsięwzięcia są
podjęły ideę realizacji Programu na Rzecz eRozwoju Województwa władze samorządowe
Łódzkiego. Jego efektem jest opracowanie koncepcji kilku projektów miasta Radomska
o strategicznym znaczeniu dla eRozwoju, niedoinwestowanych dotąd w porozumieniu
pod tym względem, gmin i powiatów tej części województwa. Celem z władzami innych
Programu jest rozwój społeczno-gospodarczy gmin i powiatów samorządów gminnych
południowej części województwa łódzkiego poprzez realizację w latach i powiatowych regionu
2007-2013 projektów regionalnych bazujących na technologiach ICT,
współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego i innych źródeł.
Inicjatywom tym towarzyszą dyskusje na przedsięwzięciami planowanymi indywidualnie do realizacji
w latach 2007-2013 przez samorządy, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i instytucje sektora
naukowo-badawczego. Ich powodzenie zależne będzie od możliwości ich sfinansowania w ramach
realizacji Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim oraz stopnia
i konsekwencji w powiązaniu jej wdrożenia z Regionalnym Programem Operacyjnym Rozwoju
Regionalnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz regionalnym Wieloletnim Planem
Inwestycyjnym na najbliższe lata.
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II.7 ANALIZA SWOT/TOWS STANU ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
Analiza SWOT/TOWS jest narzędziem pozwalającym zidentyfikować silne i słabe strony regionu,
a także szanse i zagrożenia płynące z otoczenia zewnętrznego, a dalej zbadać siłę ich wzajemnych
powiązań. Tego typu diagnoza „stanu wyjścia” pozwoli na identyfikację najkorzystniejszego – z punktu
widzenia władz wojewódzkich – wariantu realizacji założeń Programu i - Łódzkie 2013.
Materiał analityczny zaprezentowany w niniejszym rozdziale wykorzystany zostanie na etapie
formułowania misji i wizji rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie łódzkim, a także
posłuży w formatowaniu założeń projektów głównych – priorytetowych z punktu widzenia eRozwoju
regionalnego.
Punktem wyjścia w analizie SWOT/TOWS jest wytypowanie istotnych czynników z punktu widzenia
eRozwoju regionu – tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Niniejsza analiza bazuje na wynikach
89
konsultacji społecznych przeprowadzonych w formie warsztatu roboczego oraz analiz SWOT
stworzonych na potrzeby innych aktualnych dokumentów strategicznych województwa łódzkiego 90.
Wszystkie czynniki podzielono na trzy kluczowe domeny interwencji strategicznej, a to:
(1) społeczeństwo
(2) biznes
(3) administracja.
W kolejnym etapie wszystkie wytypowane czynniki poddano ocenie ze strony ekspertów. Każdy
z czynników punktowano w skali 0-2 w celu określenia ważności zidentyfikowanych cech. W efekcie
czynniki o średniej wadze poniżej jedności zostały odrzucone z kolejnych etapów prowadzonej
analizy. W tabelach 27 i 28 oznaczono je kolorem.
Czynnik
Mocne strony
Społeczeństwo:
1. znaczący potencjał badawczy z rozwiniętą współpracą naukową
pomiędzy uczelniami a jednostkami B+R krajowymi i zagranicznymi
(centra zaawansowanych technologii)
2. Łódź – silnym ośrodkiem akademickim
3. wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców województwa,
szczególnie w obszarze metropolitalnym
4. duża podaż informatyków
5. duża liczba specjalistów na skalę światową w dziedzinie medycyny
6. centralne położenie w kraju na przecięciu ważnych szlaków
tranzytowych
7. wysoka gęstość zaludnienia na terenie województwa
Biznes:
1. rosnący dostęp do Internetu małych i średnich przedsiębiorstw
2. rosnąca atrakcyjność i konkurencyjność Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej i Parku
Przemysłowego Boruta Zgierz
3. wzrost inwestycji związanych z rozwojem sektora usług business
process offshoring
4. duży potencjał energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych (biomasa,
wody geotermalne, energia wiatrowa)
5. istnienie silnego ośrodka wydobycia węgla brunatnego i produkcji
energii elektrycznej

Waga

1,75
1,33
1,25
1,25
1,25
1,17
0,67
1,58
1,42
1,33
1,08
0,67

89

Warsztat odbył się 28 sierpnia 2006 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi.
Projekt Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Strategia Rozwoju
Województwa Łódzkiego…, LORIS+ Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Łódzkiego.
90
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Administracja:
1. tworzenie związków celowych między powiatami i gminami
ukierunkowanych
na
osiąganie
ściśle
określonych
celów
i zidentyfikowanych projektów
2. rosnąca świadomość urzędników związana ze strategicznym
myśleniem na temat eRozwoju
Słabe strony
Społeczeństwo:
1. niska (dziedzinowa) świadomość społeczna – opóźnienia w myśleniu
o Społeczeństwie Informacyjnym
2. wysokie koszty dostępu do infrastruktury komunikacyjnej i informacji –
wykluczenie informacyjne
3. emigracja absolwentów wyższych uczelni i wysoko wykwalifikowanych
kadr poza granice województwa
4. duże zróżnicowanie pomiędzy wsią a miastem – brak zrównoważonego
rozwoju
5. niewielka liczba wysoko wykwalifikowanych informatyków pracujących
w województwie łódzkim
6. niski poziom identyfikacji mieszkańców z regionem
Biznes:
1. niska sprzedaż firm ICT na wsi – dostęp do Internetu/infrastruktury
teleinformatycznej na minimalnym poziomie
2. brak dużego koncernu w województwie, zdolnego do wywarcia wpływu
na administrację w zakresie kreowania nowych postaw „pro
Społeczeństwo Informacyjne”
3. mała liczba organizacji pośredniczących w transferze innowacji tj.
parków technologicznych, przemysłowych, inkubatorów
przedsiębiorczości, ośrodków transferu technologii etc.
4. niedostateczna współpraca dużych firm w zakresie transferu technologii
i wiedzy do MSP
5. słaba inicjatywa ośrodków B+R w kierunku komercjalizacji swojej
działalności badawczej i innowacyjnej
6. dominacja tradycyjnych gałęzi przemysłu, a także branż o niskim
poziomie „urynkowienia”
Administracja:
1. znaczące dysproporcje w rozwoju poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa (duża liczba
„białych plam” na mapie potencjału eRozwoju)
2. znikome wykorzystanie Internetu do świadczenia e-usług przez urzędy
(deficyt informacji na stronach Internetowych JST)
3. słabość administracji wynikająca z braku wiedzy dziedzinowej
uniemożliwiająca kreowanie inicjatyw w zakresie korzystania z narzędzi
ICT
4. niewielkie doświadczenia większości JST w pozyskiwaniu środków
finansowych
5. niekorzystanie z możliwości kształcenia pracowników urzędów na
odległość (e-learning)
6. brak wypracowanych mechanizmów współpracy wewnątrzregionalnej
7. mała świadomość korzyści wynikających z wprowadzania innowacji
8. niekorzystny stan finansów publicznych jednostek samorządu
terytorialnego
Tabela 27. Analiza silnych i słabych stron – lista i wagi czynników
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1,67
1,67

1,83
1,75
1,50
1,42
1,08
1,00
2,00
1,58
1,33
1,17
1,17
1,08

1,75
1,42
1,33
1,33
1,25
1,25
1,17
1,08
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Czynnik
Szanse
Społeczeństwo:
1. rosnący odsetek osób korzystających z Internetu
2. wzrost potrzeb informacyjnych mieszkańców i firm
3. rozwój miast powiatowych, które mogłyby pełnić funkcję e-liderów
subregionalnych
4. rozwój Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego
5. bliskość dużego ośrodka innowacyjnego kraju, jakim jest Warszawa
6. rozwój komunikacji lotniczej na terenie województwa (Port Lotniczy Łódź
im. ST. Reymonta, Łask) oraz budowa międzynarodowego lotniska
pomiędzy Łodzią a Warszawą
7. zmiana mentalności ludności wiejskiej wynikająca z trendu migrowania
mieszkańców miast na wieś.
8. budowa autostrad
Biznes
1. promowanie wykorzystania sieci Internet jako narzędzia przepływu
i pozyskania informacji
2. kształtowanie się współpracy firm, administracji, instytucji wspierania
biznesu i sfery B+R w ramach klastrów
3. równinny teren ułatwiający rozwój radiofonii
4. ciągły rozwój bankowości internetowej
Administracja:
1. tworzenie zintegrowanych programów eRozwoju i ich realizacja
2. reorganizacja i wprowadzenie nowych sposobów zarządzania
w administracji publicznej szczebla samorządowego
3. wykorzystanie funduszy strukturalnych umożliwiające dofinansowanie
działań prorozwojowych w jednostkach samorządu terytorialnego
4. umiejętne zagospodarowanie dużych terenów inwestycyjnych pod Łodzią
5. wykorzystanie dobrych praktyk europejskich i krajowych
Zagrożenia
Społeczeństwo:
1. kontynuacja trendu niezrównoważonego rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego na terenie województwa
2. stały odpływ wysoko kwalifikowanej kadry do innych ośrodków
gospodarczych krajowych i poza granice kraju w poszukiwaniu lepszej
pracy
3. silna rywalizacja województw – malejące znaczenie i ranga Łodzi w
porównaniu do innych dynamicznie rozwijających się ośrodków
wojewódzkich w Polsce
4. realna groźba niedokończenia procesu informatyzacji w placówkach
ochrony zdrowia
5. deficyt zaangażowania w procesy demokratyczne
Biznes:
1. brak systemu wsparcia finansowego rozwoju innowacji, wysokie koszty
wdrażania innowacji
2. utrwalanie się negatywnego wizerunku regionu łódzkiego jako obszaru
mało atrakcyjnego dla lokalizacji kapitału zagranicznego
3. słaba konkurencyjność firm operatorów komunikacyjnych
4. niechęć w przedsiębiorstwach do ponoszenia nakładów na badania
Administracja:
1. brak środków na pokrycie wkładu własnego w przypadku realizacji
wysokonakładowych projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego
2. brak koordynacji ofert ze strony administracji do sektora ICT
3. niestabilność uregulowań prawnych i skutecznej polityki na szczeblu
rządowym w dziedzinie organizacji i finansowania służby zdrowia

Średnia waga
1,67
1,58
1,42
1,25
1,25
1,17
1,17
0,92
1,67
1,58
1,42
1,08
1,83
1,58
1,58
1,25
0,92
1,67
1,33
1,25
1,25
0,83
1,25
1,17
1,17
1,00
1,33
1,25
1,17

Tabela 28. Analiza słabości i zagrożeń – lista i wagi czynników
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Grupy czynników zidentyfikowanych w ramach każdej z domen interwencji strategicznej poddano
badaniu siły ich wzajemnych zależności, tworząc dlań macierze SWOT i TOWS, a dalej macierze
zbiorcze – SWOT / TOWS.
Macierz SWOT (tabela 29) określa wpływ czynników wewnętrznych na czynniki zewnętrzne.
Odpowiedzi na poniższe pytania pomagają w uzyskaniu wniosków:
a.
czy mocne strony pozwalają wykorzystać pojawiające się szanse?
b.
czy słabe strony uniemożliwiają wykorzystaniu szans?
c.
czy mocne strony mogą zapobiec zagrożeniom?
d.
czy słabe strony wzmocnią negatywne oddziaływanie zagrożeń?
Czynniki zewnętrzne
Czynniki wewnętrzne

Zagrożenia
Szanse

Mocne strony
Słabe strony
Tabela 29. Macierz SWOT
Macierz TOWS (tabela 30) określa wpływ szans i zagrożeń na czynniki wewnętrzne. Do wniosków
prowadzą odpowiedzi na pytania:
a.
czy szanse wzmocnią pozytywne oddziaływanie mocnych stron?
b.
czy zagrożenia osłabiają mocne strony?
c.
czy szanse pozwalają unicestwić słabe strony?
d.
czy zagrożenia spotęgują słabości?
Czynniki wewnętrzne

Czynniki zewnętrzne

Mocne strony

Słabe strony

Szanse
Zagrożenia
Tabela 30. Macierz TOWS
Siłę zależności pomiędzy czynnikami oceniono w następującej skali:
0 – brak związku lub związek o marginalnym znaczeniu
1 – przeciętna zależność
2 – wyraźna zależność.
Jaki powinien być wariant realizacji Programu – określają macierze SWOT i TOWS. Możliwe
rozwiązania przedstawia macierz wyborów strategicznych (tabela 31).
Czynniki zewnętrzne

Szanse

Zagrożenia

© Stowarzyszenie „Miasta w Internecie, 2006

Czynniki wewnętrzne
Mocne strony

Słabe strony

Strategia dynamiczna

Strategia konkurencyjna

Wykorzystywanie szans
przy pomocy mocnych stron

Przezwyciężanie słabości
w celu wykorzystania
szans

Strategia konserwatywna

Strategia defensywna

Wykorzystanie mocnych
stron w celu uniknięcia bądź
zneutralizowania zagrożeń

Redukcja lub likwidacja
(brak odpowiednika
w przypadku jednostki
samorządowej)
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Tabela 31. Macierz wyborów strategicznych
Efekty przeprowadzonych analiz SWOT/TOWS z perspektywy trzech kluczowych domen interwencji
strategicznej:
(1) społeczeństwo
(2) biznes
(3) administracja
przedstawione zostały w dalszej części podrozdziału.
W ramach każdej domen zbadano siłę wpływów czynników wewnętrznych na czynniki zewnętrzne
oraz odwrotną zależność – wpływ czynników płynących z otoczenia na uwarunkowania
wewnątrzregionalne.
Tabele 32 i 33 prezentują wyniki analiz SWOT i TOWS dla domeny interwencji strategicznej
społeczeństwo. W ramach tej domeny zidentyfikowano największą liczbę czynników wewnętrznych
(mocnych i słabych stron). Jednocześnie jest to domena charakteryzująca się największą liczbą
wytypowanych szans.
Szanse
Zagrożenia
1
2
3
4 5 6 7
1
2
3
4
Σ
Σ
2
2
2
1 1 1 2
11
2
2
1
1
6
1
1
0
1
2 0 1 1
6
1
1
2
1
5
2
2
2
1
2 0 1 1
9
2
2
1
1
6
3
Mocne strony
2
2
1
2 1 0 1
9
1
1
1
2
5
4
0
1
0
2 0 1 2
6
1
1
1
0
3
5
10
1
1
1
0
3
1
1
1
2 2 2 1
6
8
8
6
11 4 6 8
51
8
8
7
5
28
Σ
2
2
2
1 0 0 1
8
2
1
1
2
6
1
2
2
2
1 1 0 1
9
2
1
1
2
6
2
1
1
1
1 0 0 1
5
1
2
1
1
5
3
Słabe strony
1
1
1
0 0 1 2
6
2
1
0
0
3
4
1
1
1
1 0 0 1
5
1
0
1
1
3
5
6
0
1
1
0
2
0
1
1
1 0 1 2
6
7
8
8
5
1
2
8
39
8
6
5
6
25
Σ
ΣΣ 15 16 14 16 5 8 16 90 16 14 12 11 53
Tabela 32. Macierz SWOT domeny interwencji strategicznej – społeczeństwo
Społeczeństwo

ΣΣ
17
11
15
14
9
13
79
14
15
10
9
8
8
64
143

Analiza SWOT w ramach domeny społeczeństwo pozwala stwierdzić, że najsilniejszym
oddziaływaniem jest wpływ mocnych stron zidentyfikowanych w województwie łódzkim na potencjalne
szanse płynące z otoczenia zewnętrznego. Uwidocznione zostało to w tabeli 32.
Społeczeństwo

Szanse

Zagrożenia

1
2
3
4
5
6
7
Σ
1
2
3
4
5
Σ
ΣΣ

1
1
2
1
2
2
1
1
10
1
2
1
0
1
5
15

2
1
1
1
2
1
1
1
8
0
1
2
0
0
3
11

Mocne strony
3
4
5
1
1
1
1
2
0
1
1
1
2
1
2
1
1
0
1
1
1
1
1
1
8
8
6
1
1
0
1
1
2
1
1
1
0
0
1
1
0
0
4
3
4
12 11 10
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6
0
0
1
2
1
2
1
7
0
0
0
0
0
0
7

47

Σ
5
6
6
11
6
7
6
47
3
7
6
1
2
19
66

1
2
1
1
1
1
0
2
8
1
2
0
0
2
5
13

2
2
2
1
1
1
1
2
10
1
0
1
0
1
3
13

3
1
1
1
1
0
1
1
6
1
2
1
0
1
5
11

Słabe strony
4 5 6
1 1 1
1 1 1
2 1 1
0 1 2
0 0 0
1 1 2
2 1 1
7 6 8
2 0 1
0 1 1
1 1 2
0 0 1
1 0 2
4 2 7
11 8 15

Σ
8
7
7
6
2
6
9
45
6
6
6
1
7
26
71

ΣΣ
13
13
13
17
8
13
15
92
9
13
12
2
9
45
137
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Tabela 33. Macierz TOWS domeny interwencji strategicznej – społeczeństwo
Przedstawione w tabeli 33 wyniki (macierz TOWS dla domeny społeczeństwo) wskazują na niemal
jednakowo mocne powiązania szans z czynnikami wewnętrznymi – mocnymi i słabymi stronami.
Wpływ zagrożeń na czynniki wewnętrzne przyjmuje znacznie niższe wartości liczbowe.
Społeczeństwo

Szanse

Zagrożenia

Mocne strony

98

47

Słabe strony

84

51

Tabela 34. Macierz wyborów strategicznych dla domeny interwencji strategicznej –społeczeństwo
Najsilniejsze powiązania – co unaocznia analiza wyników zobrazowanych w tabeli 34 – występują na
przecięciu mocnych i słabych stron z szansami, co skłania do sformułowania wniosku, że optymalnym
z punktu widzenia domeny interwencji strategicznej społeczeństwo jest mieszany model dynamiczno –
konkurencyjny. Powiązania pomiędzy zagrożeniami a mocnymi i słabymi stronami uzyskały niemal
dwukrotnie niższe wartości punktowe. Działania władz wojewódzkich skupić się winny zatem na
wykorzystywaniu szans płynących z otoczenia.
Drugą płaszczyzną analizowanych zależności pomiędzy czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
jest domena interwencji strategicznej biznes. Macierze SWOT (tabela 35) i TOWS (tabela 36) nie
wskazują jednoznacznie na jeden wybrany model realizacji strategii.
Szanse
1
2
3
4
1
2
Σ
2
1
1
2
6
1
1
1
1
2
1
2
6
1
2
2
Mocne strony
2
1
1
2
6
1
2
3
2
1
1
1
5
1
1
4
7
5
4
7
23
4
6
Σ
2
1
2
1
6
0
1
1
1
2
1
1
5
1
1
2
1
2
0
1
4
1
2
3
Słabe strony
1
1
0
1
3
1
1
4
1
2
0
1
4
1
1
5
3
1
1
1
1
0
1
6
7
9
3
6
25
5
7
Σ
14
14
7
13
48
9
13
ΣΣ
Tabela 35. Macierz SWOT domeny interwencji strategicznej – biznes
Biznes

Zagrożenia
3
4
1
2
1
1
1
1
1
1
4
5
2
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
6
6
10
11

Mocne strony
Słabe strony
1
2
3
4
1
2
3
4 5 6
Σ
2
2
2
1
7
2
1
1
1 1 1
1
2
2
1
1
6
1
1
2
1 2 1
2
Szanse
2
1
2
1
5
2
1
1
1 1 0
3
1
1
1
1
4
0
1
1
1 0 0
4
7
6
6
3
22
5
4
5
4 4 2
Σ
1
2
2
1
6
1
1
2
1 1 0
1
1
2
2
1
6
1
2
1
0 0 0
2
Zagrożenia
2
1
1
0
4
2
0
0
0 0 1
3
1
1
1
1
4
1
1
1
1 0 1
4
5
6
6
3
20
5
4
4
2 1 2
Σ
12
12
12
6
42
10
8
11
6 5 4
ΣΣ
Tabela 36. Macierz TOWS domeny interwencji strategicznej – biznes
Biznes
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Σ
5
5
5
4
19
4
4
5
3
4
4
24
43

ΣΣ
12
12
12
8
42
10
9
9
6
8
7
49
91

Σ
7
8
6
3
24
6
4
3
5
18
42

ΣΣ
14
14
11
7
46
12
10
7
9
38
84
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Całościowe zestawienie powiązań pomiędzy poszczególnymi grupami czynników przedstawia tabela
37.
Biznes

Szanse

Zagrożenia

Mocne strony

45

39

Słabe strony

49

42

Tabela 37. Macierz wyborów strategicznych dla domeny interwencji strategicznej –biznes
Analiza macierzy SWOT/TOWS w ramach domeny biznes nie daje precyzyjnej odpowiedzi na pytanie,
jaki wariant strategii zastosować. Wskazują na to wyniki zawarte w tabeli 37. Żadne z powiązań nie
ma wyraźnej przewagi nad pozostałymi, żadne również nie ma wyraźnie słabszych powiązań. W takiej
sytuacji nie można skoncentrować się na wyborze konkretnej strategii, ale – co wymaga więcej
wysiłku – wzmacniać powiązania pomiędzy mocnymi stronami i szansami, redukując przy tym
negatywne oddziaływanie słabych stron na otoczenie.
Znacząca liczba zidentyfikowanych słabych stron województwa łódzkiego w ramach domeny
administracja powoduje, że największe wartości w macierzy SWOT (tabela 38) przyjmują właśnie
powiązania pomiędzy słabościami a szansami. Warto zwrócić uwagę na fakt, że mimo, iż analizą
objęte zostały tylko dwa czynniki wytypowane jako mocne strony – siła ich powiązań z czynnikami
zewnętrznymi jest niemal w każdym przypadku określona jako znacząca.
Szanse
1
2
3
4
1
Σ
2
2
2
2
8
2
1
Mocne strony
8
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
16
4
Σ
2
1
2
0
5
2
1
1
1
1
0
3
0
2
2
2
2
1
7
1
3
1
1
2
1
5
1
4
Słabe strony
1
2
1
1
5
1
5
2
1
1
0
4
2
6
1
1
1
0
3
0
7
1
1
2
1
5
2
8
11
10
12
4
37
9
Σ
15
14
16
8
53
13
ΣΣ
Tabela 38. Macierz SWOT domeny interwencji strategicznej – administracja
Administracja

Zagrożenia
2
3
Σ
2
2
6
2
1
5
4
3
11
1
0
3
1
0
1
2
0
3
1
0
2
1
0
2
1
0
3
1
0
1
1
0
3
9
0
18
13
3
29

Mocne strony
Słabe strony
1
2
1
2 3 4 5 6 7
Σ
2
2
4
2
2 2 1 2 1 1
1
2
2
4
2
1 2 2 2 2 2
2
Szanse
2
2
4
2
1 1 2 1 1 1
3
1
0
1
0
0 0 0 0 0 0
4
7
6
13
6
4 5 5 5 4 4
Σ
2
0
2
2
1 2 1 1 1 1
1
Zagrożenia
1
1
2
1
2 1 0 0 0 1
2
1
1
2
1
0 0 0 0 1 0
3
4
2
6
4
3 3 1 1 2 2
Σ
11
8
19
10
7 8 6 6 6 6
ΣΣ
Tabela 39. Macierz TOWS domeny interwencji strategicznej – administracja
Administracja
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8
1
2
2
0
5
1
1
1
3
8

ΣΣ
14
13
27
8
4
10
7
7
7
4
8
55
82

Σ
12
15
11
0
38
10
6
3
19
57

ΣΣ
16
19
15
1
51
12
8
5
25
76
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Także badanie zależności TOWS, prowadzi do wniosku, że w ramach domeny administracja
zdecydowanie najmocniejsze relacje występują na przecięciu szans i słabych stron. Tabela 39
wskazuje na bardzo wyraźne oddziaływanie szans na słabe strony.
Administracja

Szanse

Zagrożenia

Mocne strony

29

17

Słabe strony

78

37

Tabela 40. Macierz wyborów strategicznych dla domeny interwencji strategicznej – administracja
Skumulowane w tabeli 41 wyniki analiz SWOT/TOWS dla domeny interwencji strategicznej
administracja prowadzą do jednoznacznych wniosków o potrzebie zastosowania strategii
konkurencyjnej, polegającej na eliminowaniu słabych stron przy wykorzystaniu pojawiających się
szans lub wręcz obracaniu słabości w siłę.
SWOT/TOWS – Wyniki

Szanse

Zagrożenia

Mocne strony

172

103

211
Słabe strony
Tabela 41. Macierz wyborów strategicznych w ujęciu całościowym

130

Całościowe wyniki analizy SWOT/TOWS zobrazowane w tabeli 41 prowadzą do wniosku, że
optymalnym z punktu widzenia województwa łódzkiego jest konkurencyjny wariant realizacji założeń
Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim do roku 2013. Jego
głównym założeniem jest próba unicestwienia słabych stron poprzez umiejętne wykorzystanie szans
napływających z otoczenia zewnętrznego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że niemalże równie mocne
powiązania występują na linii mocne strony – szanse, co każe rozważać również model
dynamicznego realizowania założeń Programu. Ma to uzasadnienie przede wszystkim w odniesieniu
do domeny interwencji społeczeństwo, ale również – choć w mniejszym stopniu – w odniesieniu do
domeny biznes.

© Stowarzyszenie „Miasta w Internecie, 2006

50

Wersja 1.0

i - Łódzkie 2013
Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim do roku 2013

Rozdział III. WIZJA I MISJA ORAZ PRIORYTETY STRATEGICZNE ROZWOJU
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM DO
ROKU 2013
III.1

WIZJA I MISJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W REGIONIE

Zaprezentowane w rozdziale II wyniki analizy SWOT/TOWS oraz różnorodne wskaźniki stanu
eRozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa nie pozwalają na sformułowanie dynamicznej
Strategii regionu. Wskazują jednakże na fakt, iż istniejące słabości należy przezwyciężać
wykorzystując przede wszystkim zewnętrzny potencjał, silnie powiązany z możliwościami pozyskania
środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych 91.
Najsilniejsza dynamika zmian dotyczyć winna stymulowania przeobrażeń społeczeństwa
województwa łódzkiego, które kreuje kapitał społeczny niezbędny do przeprowadzenia zmian
w innych domenach interwencji.
Sformułowana wizja i misja Programu i - Łódzkie 2013 zakorzenione są w Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 92 i pozostają w zgodzie z ustaleniami diagnozy
przedstawionej w rozdziale II niniejszego opracowania. Wstępnej dyskusji nad uwarunkowaniami
definiowania wizji i misji poświęcona była także druga część warsztatu dla regionalnych interesariuszy
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w dniu 28 sierpnia 2006 roku.
WIZJA Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim
Mieszkańcy i przedsiębiorcy województwa łódzkiego posiadający wiedzę i umiejętności
niezbędne do korzystania z rozwiązań teleinformatycznych oraz zapewniony dostęp do
regionalnego systemu różnorodnych, podstawowych usług administracyjnych, zdrowotnych i
edukacyjnych świadczonych drogą elektroniczną przez dysponentów publicznych i prywatnych.
Tak określona wizja współgra z wyzwaniami osiągnięcia odpowiedniego poziomu wykształcenia
społeczeństwa i zdolności do konkurencji przedsiębiorców regionu w otoczeniu globalnej gospodarki,
które cechują wizję generalnej Strategii Rozwoju województwa.
W zgodzie z diagnozą eRozwoju regionu łódzkiego szczególny nacisk położony zostanie zatem na
dynamiczny i zrównoważony rozwój kapitał społecznego niezbędnego do materializacji założeń
niniejszego Programu. Mniej dynamicznie i w mniej zrównoważony sposób – z różnych przyczyn –
rozwijać się będzie infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w regionie. W roku 2013 zakłada się
dostępność on-line wybranej grupy usług publicznych na poziomie transakcyjnym 93, jednakże
szczególne znaczenie będą miały usługi zdrowotne świadczone on-line nie tylko przez podmioty
sektora publicznego, a także - niekiedy głównie - prywatnego.
MISJA Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim
Regionalni interesariusze społeczeństwa informacyjnego, w tym przedsiębiorcy prywatni,
wspólnie działają na rzecz wytworzenia wysokiej jakości kapitału ludzkiego, niezbędnego do
nadania dynamiki rozwojowi województwa łódzkiego wspieranemu rozwiązaniami
teleinformatycznymi. Ich działania ukierunkowane są także na upowszechnienie usług
świadczonych drogą elektroniczną w sposób przyjazny dla odbiorców oraz zwiększenie
absorpcji innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w wybranych branżach gospodarki
województwa. Działania te realizowane będą narzędziami polityki strukturalnej oraz
prowadzone w ramach współpracy europejskiej wspieranej środkami programów
wspólnotowych.

91

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji oraz 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju UE.
Sejmik Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, Łódź 2006.
93
Zgodnie z europejską klasyfikacją usług publicznych za usługi w pełni transakcyjne uważa się usługi
świadczone w pełni drogą elektroniczną: zarówno w kontakcie klienta z instytucjami publicznymi, jak i zwrotnie
w kontakcie tych ostatnich z klientem. Usługi te wymagają autentykacji klienta za pomocą odpowiednich
systemów informatycznych (np. podpis elektroniczny).
92
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Misja Programu koncentruje uwagę regionalnych interesariuszy eRozwoju na konieczności
współdziałania dla uruchomienia procesów powszechnej edukacji dla społeczeństwa informacyjnego,
a zarazem kreowania wysokokwalifikowanego i wyspecjalizowanego kapitału ludzkiego. Odnosi się
zatem do konieczności redukcji znaczącego deficytu wiedzy i kwalifikacji, z jakim mamy do czynienia
w stanie obecnym. Poprzez wykorzystanie narzędzi polityki strukturalnej jako kluczowego dla
proponowanych zmian, misja łączy się z głównym mechanizmem transformacji regionu
zaproponowanym w misji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, zaś poprzez
propozycję wsparcia dla innowacyjności i produktywności firm z postulatem podniesienia
gospodarczej atrakcyjności regionu.
III.2. PRIORYTETY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE
ŁÓDZKIM
Określenie priorytetów strategicznych jest następstwem przeprowadzonej diagnozy, szczegółowych
analiz (w tym SWOT/TOWS), konsultacji z regionalnymi interesariuszami społeczeństwa
informacyjnego oraz sformułowania wyrażających wolę władz publicznych województwa wizji i misji
Programu. W wyniku tych prac w Programie Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w
Województwie Łódzkim wyróżniono 3 priorytety strategiczne:
Lp.
I.

Priorytet
Kapitał ludzki dla eRozwoju
Kreowanie kapitału ludzkiego niezbędnego
dla
nadania
dynamiki
eRozwojowi
województwa

Definicja priorytetu
Priorytet
wskazujący
na
konieczność
podniesienia w skali regionalnej poziomu
wiedzy
oraz
umiejętności
mieszkańców
i przedsiębiorców związanych z życiem i pracą
w otoczeniu rozwiązań teleinformatycznych.
Priorytet
o
charakterze
horyzontalnym
warunkujący powodzenie realizacji Programu
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w
Województwie Łódzkim
II.
Priorytet koncentrujący działania interesariuszy
Wzrost gospodarczy oparty na ICT
Podnoszenie
produktywności rozwoju społeczeństwa informacyjnego na
wzrostu
gospodarczego,
i innowacyjności firm sektora prywatnego stymulowaniu
zwiększaniu
wydajności
oraz
produktywności
poprzez
wspieranie
wykorzystania
rozwiązań teleinformatycznych głównie pracy, a także na tworzeniu nowych miejsc
pracy
dzięki
wdrożeniom
rozwiązań
w branżach nie-informatycznych
teleinformatycznych w firmach wybranych
branż, w tym w firmach branż nie związanych
tradycyjnie z ICT.
III. Usługi on-line przyjazne mieszkańcom
Priorytet
wyróżniający
potrzebę
rozwoju
systemu
usług
dla
mieszkańców
Stworzenie
regionalnego
systemu
przedsiębiorców
świadczonych
drogą
świadczenia drogą elektroniczną usług i
administracyjnych,
zdrowotnych, elektroniczną. Najważniejsze znaczenie mieć
wspomagających powszechną edukację będą usługi administracyjne (publiczne) i usługi
mieszkańców oraz innych usług dla zdrowotne (publiczne i prywatne), uzupełnione
usługami wspomagającymi zdalną edukację
mieszkańców
oraz upowszechnienie dostępu do zasobów
informacji
i
treści
multimedialnych
publikowanych w Internecie.
Tabela 42. Priorytety Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim do
roku 2013
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III.2.1. Priorytet I: Kapitał ludzki dla eRozwoju
Priorytet I wskazuje na wysoką rangę inicjatyw zmierzających do pozyskania w nadchodzących latach
w regionie wysokiej jakości endogennych zasobów ludzkich, warunkujących powodzenia działań na
rzecz eRozwoju regionu. Priorytet zakłada działania na rzecz podnoszenia – w wyniku różnorodnych
przedsięwzięć – poziomu wiedzy oraz umiejętności grup docelowych w regionie, koniecznych do:
efektywnego wykorzystywania multimedialnych zasobów treści dostępnych w Internecie
produktywnej pracy w z wykorzystaniem narzędzi i usług on-line bazujących na rozwiązaniach
teleinformatycznych
życia w otoczeniu rozwiązań informatycznych ułatwiających korzystanie z różnorodnych form
edukacji, transportu publicznego, pomocy ze strony wyspecjalizowanych instytucji, kontaktu
z władzami publicznymi, a także rozrywki.
Na priorytet I składają się następujące działania, powiązane z celami strategicznych dokumentów
regionalnych i europejskich 94.
Lp.

Działanie

I.1

Upowszechnienie
wiedzy i umiejętności
niezbędnych do pracy
w „firmach gospodarki
wiedzy” na poziomie
ponadlicealnym
i wyższym

I.2

Powszechna edukacja
dla społeczeństwa
informacyjnego,
szczególnie
mieszkańców obszarów
wiejskich

Korelacja działań priorytetu I Programu z innymi dokumentami
strategicznymi
Inicjatywa i2010 –
Cele strategiczne
Regionalny Program
Strategii Rozwoju
Operacyjny
społeczeństwo
Województwa do roku 2020
na lata 2007-2013
informacyjne na
(cele strategiczne w
(cele szczegółowe)
rzecz wzrostu
i zatrudnienia 95
obszarach priorytetowych)
Podniesienie poziomu
Zapewnienie
wykształcenia
Cel I
dogodnych
mieszkańców
Cel III
warunków dla
województwa
rozwoju zasobów
Zmniejszenie zjawisk
ludzkich
wykluczenia
Rozwój nowoczesnej
społecznego
i konkurencyjnej
i modernizacja
gospodarki
systemów pomocy
w województwie
społecznej.
Rozwój
Tworzenie nowoczesnej,
społeczeństwa
prorozwojowej
informacyjnego
i innowacyjnej bazy
Zapewnienie
gospodarczej
Cel I
dogodnych
Budowa społeczeństwa
Cel III
warunków dla
informacyjnego.
rozwoju zasobów
Trwały i zrównoważony
ludzkich
rozwój obszarów
Rozwój
wiejskich
społeczeństwa
Podniesienie ogólnego
informacyjnego

94
Zarówno Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006, jak i Plan
Informatyzacji Państwa na rok 2006 nie stanowią punktu odniesienia dla niniejszego Programu, obejmującego
lata 2007-2013. Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 zapowiadany jest na pierwszy kwartał 2007 roku.
Dlatego w niniejszym opracowaniu pominięto relacje Strategii z krajowymi dokumentami strategicznymi.
95
Komisja Europejska, i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia,
Bruksela 2005.
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I.3

Zapewnienie transferu
poziomu zatrudnialności
Zapewnienie
wiedzy i informacji o
Cel I
i mobilności zawodowej
dogodnych
dobrych praktykach
Cel III
mieszkańców
warunków dla
realizacji przedsięwzięć
województwa.
rozwoju zasobów
dla rozwoju
ludzkich
społeczeństwa
Rozwój
informacyjnego z
społeczeństwa
innych regionów Polski
informacyjnego
oraz krajów UE
Tabela 43. Działania priorytetu I Programu w korelacji z innymi dokumentami strategicznymi
Należy podkreślić, iż realizacja działań priorytetu I będzie miała istotny wpływ na realizację misji
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 w sferze społecznej.
III.2.2 Priorytet II: Wzrost gospodarczy bazujący na innowacyjnych rozwiązaniach
teleinformatycznych
Warunkiem powodzenia realizacji regionalnych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest
ich rzeczywisty wpływ na procesy gospodarcze w województwach, stymulowanie wzrostu produkcji
i wydajności oraz podnoszenie produktywności pracy dzięki innowacyjnym zastosowaniom ICT.
Procesy te ostatnio zwykło się nazywać eRozwojem. Za ich uruchomienie lub wspomaganie
odpowiedzialne są działania priorytetu II Programu: Wzrost gospodarczy bazujący na ICT.
Działania priorytetu II Programu ukierunkowane będą na stymulowanie wzrostu regionalnego PKB
oraz podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm województwa łódzkiego.
Priorytet ten obejmuje bezpośrednie wsparcie inicjatyw na rzecz realizacji innowacyjnych
przedsięwzięć bazujących na wykorzystaniu produktów i usług teleinformatycznych oraz inicjatyw
modernizacji przedsiębiorstw branż tradycyjnych za pomocą rozwiązań ICT.
Na priorytet II składają się dwa działania, odniesione w tabeli 44 do celów strategicznych dokumentów
regionalnych i europejskich:
Lp.

Działanie

II.1

Wsparcie dla
innowacyjnych
przedsięwzięć sektora
prywatnego i
publicznego
zmierzających do
wzrostu
gospodarczego i
zwiększenia
zatrudnienia
Wsparcie dla
modernizacji
przedsiębiorców branż
nietechnologicznych
poprzez wdrożenia
rozwiązań ICT

II.2

Korelacja działań priorytetu II Programu z innymi dokumentami
strategicznymi
Inicjatywa
Cele strategiczne
Regionalny
i2010 –
Strategii Rozwoju
Program
społeczeństwo
Województwa do roku 2020
Operacyjny
(cele strategiczne w
informacyjne
na lata 2007-2013
obszarach priorytetowych)
(cele szczegółowe)
na rzecz
wzrostu
i zatrudnienia
Podniesienie poziomu
wykształcenia
mieszkańców
Cel I
województwa
Cel II
Tworzenie nowoczesnej,
Rozwój
prorozwojowej
nowoczesnej
i innowacyjnej bazy
i konkurencyjnej
gospodarczej
gospodarki
Budowa społeczeństwa
w województwie
informacyjnego
Rozwój
Trwały i zrównoważony
społeczeństwa
rozwój obszarów wiejskich
Cel I
informacyjnego
Podniesienie ogólnego
Cel II
poziomu zatrudnialności
i mobilności zawodowej
mieszkańców
województwa.
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Tabela 44. Działania priorytetu II Programu w korelacji z innymi dokumentami strategicznymi
Uruchomienie procesów zaplanowanych w ramach realizacji priorytetu II wzmacniać będzie
szczególnie realizację misji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020
w sferze ekonomicznej.
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III.2.3

Priorytet III: Usługi on-line przyjazne mieszkańcom

Polska należy do krajów Unii Europejskiej o najniższych wskaźnikach usług świadczonych drogą
elektroniczną 96 oraz niskim zainteresowaniu korzystaniem z istniejącej podaży e-usług. Niskie
wskaźniki obrazują zarówno deficyt e-usług świadczonych w skali ogólnokrajowej, jak i na poziomie
lokalnych oraz regionalnym.
Istotnymi przeszkodami w korzystaniu z tych usług (poza ograniczoną ich podażą) są: brak wiedzy
o istniejących możliwościach korzystania z nich, niedostateczne umiejętności potencjalnych
użytkowników, kulturowo zakorzeniony model kontaktu z administracją oraz obawy o niedostateczną
jakość świadczonych usług oraz te związane w szczególności z niezachowaniem poufności
komunikacji i niezgodnym z intencjami użytkowników wykorzystaniem danych osobowych 97.
Udostępnienie systemów świadczenia usług drogą elektroniczną w województwie łódzkim winno być
poprzedzone upowszechnieniem umiejętności związanych z zdalnym korzystaniem z usług
publicznych oraz innych dostępnych on-line usług dla mieszkańców i przedsiębiorców, zaś rozwijaniu
tych systemów towarzyszyć powinien transfer wiedzy o dobrych praktykach w tym zakresie
dostępnych w regionach Unii Europejskiej.
Priorytet III ukierunkowuje aktywność władz publicznych oraz innych regionalnych interesariuszy
rozwoju społeczeństwa informacyjnego na trzy podstawowe działania, które w tabeli 45 odniesiono do
celów strategicznych innych dokumentów regionalnych oraz europejskich:
Lp.

Działanie

III.1

Udostępnienie
usług administracji
publicznej
świadczonych
powszechnie drogą
elektroniczną
mieszkańcom
oraz
przedsiębiorcom
województwa
łódzkiego

Korelacja działań priorytetu III Programu z innymi dokumentami
strategicznymi
Inicjatywa
Cele strategiczne
Regionalny Program
i2010 –
Strategii Rozwoju Województwa
Operacyjny
społeczeństwo
do roku 2020
na lata 2007-2013
(cele strategiczne w obszarach
(cele szczegółowe)
informacyjne
priorytetowych)
na rzecz
wzrostu
i zatrudnienia
Rozwój
Podniesienie poziomu
nowoczesnej
wykształcenia mieszkańców
i konkurencyjnej
Cel I
województwa
gospodarki
Cel III
Podniesienie poziomu jakości
w województwie
życia
Rozwój
Zmniejszenie zjawisk
społeczeństwa
wykluczenia społecznego
informacyjnego
i modernizacja systemów
Zapewnienie
pomocy społecznej.
dogodnych
Podniesienie poziomu
warunków dla
aktywności społecznej.
rozwoju zasobów
Tworzenie nowoczesnej,
ludzkich
prorozwojowej i innowacyjnej
Zwiększenie
bazy gospodarczej
podaży usług
Budowa społeczeństwa
turystycznych
informacyjnego
i kulturalnych
Trwały i zrównoważony
Zwiększenie
rozwój obszarów wiejskich
absorpcji
Podniesienie ogólnego
środków UE w
poziomu zatrudnialności i
ramach RPO WŁ
mobilności zawodowej

96

Capgemini, Online availability of public services: how is Europe progressing? Web based survey on electronic
public services. Report of the fifth measurement, Bruksela 2004.
97
Por. wyniki projektu IST 6 Programu Ramowego UE - Public Online Services and User Orientation (eUSER)
http://www.euser-eu.org.
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III.2

III.3

Udostępnienie
publicznych usług
zdrowotnych
mieszkańcom
województwa
łódzkiego oraz
budowa
regionalnego
zaplecza
teleinformatycznego
dla wspomagania
zarządzania
systemem opieki
zdrowotnej
Wpieranie
innowacyjnych
inicjatyw sektora
prywatnego na
rzecz świadczenia
usług dla
mieszkańców
województwa
łódzkiego drogą
elektroniczną

Cel I
Cel II

mieszkańców województwa
Tworzenie wizerunku regionu
przyjaznego i atrakcyjnego
dla podejmowania
współpracy, inwestowania i
życia mieszkańców
Uporządkowanie gospodarki
przestrzennej.

Zapewnienie
dogodnych
warunków dla
rozwoju zasobów
ludzkich
Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego

Podniesienie poziomu
Rozwój
wykształcenia mieszkańców
nowoczesnej
Cel II
województwa
i konkurencyjnej
Cel III
Podniesienie poziomu jakości
gospodarki
życia
w województwie
Podniesienie ogólnego
Rozwój
poziomu zatrudnialności i
społeczeństwa
mobilności zawodowej
informacyjnego
mieszkańców województwa
Tworzenie wizerunku regionu
przyjaznego i atrakcyjnego
dla podejmowania
współpracy, inwestowania i
życia mieszkańców
Trwały i zrównoważony
rozwój obszarów wiejskich.
Tabela 45. Działania priorytetu III Programu w korelacji z innymi dokumentami strategicznymi
Efektywna i skoncentrowana na zapewnieniu warunków infrastrukturalnych i organizacyjnych dla
powszechnej elektronicznej komunikacji mieszkańców i przedsiębiorców województwa łódzkiego
realizacja priorytetu III ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia realizacji Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 we wszystkich domenach jej oddziaływania: sferach
społecznej, ekonomicznej i funkcjonalno-przestrzennej.
Sformułowane w rozdziale III priorytety rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie
łódzkim stanowią podstawę do określenia operacyjnych działań władz regionu w latach 2007-2013
w postaci tzw. projektów głównych.
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Rozdział IV. PROJEKTY GŁÓWNE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 20072013. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
IV.1. LISTA PROJEKTÓW GŁÓWNYCH
W rozdziale III Programu zaproponowano trzy priorytety strategiczne rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w województwie łódzkim, których realizacja w latach 2007-2013 następować będzie
z wykorzystaniem instrumentów finansowania określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Łódzkiego (fundusze strukturalne), innych programów wspólnotowych, a także środków
pochodzących z budżetów samorządu województwa i samorządów lokalnych.
Wobec rekomendacji konkurencyjnego modelu realizacji Programu (wynikającego z analizy
SWOT/TOWS, wskazującego na wykorzystanie czynników zewnętrznych [szans] dla przezwyciężania
wewnętrznych „słabych stron” regionu), szczególnego znaczenia nabiera koncentracja działań władz
województwa na wykorzystaniu możliwości związanych z podażą środków funduszy strukturalnych.
Inne czynniki posiadać będą mniejsze znaczenie, uzupełniając paletę możliwości realizacji
przedsięwzięć na rzecz eRozwoju regionu.
W tym kontekście Program i - Łódzkie 2013 stanowi podstawowy dokument programowy władz
województwa łódzkiego, określający rodzaje przedsięwzięć, jakie będą wspierane środkami
publicznymi w latach 2007-2013 w celu wywołania skumulowanego efektu rozwoju regionu dzięki
wykorzystaniu technologii teleinformatycznych w edukacji dla społeczeństwa informacyjnego i dzięki
budowie infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy.
Oznacza to, iż projekty finansowane z budżetu RPO WŁ 98 na lata 2007-2013 winny być zgodne z
Programem i wpisywać się w ramy zdefiniowanych w niej tzw. projektów głównych. Takie usytuowanie
Programu pośród regionalnych dokumentów planistycznych jest zgodne z rekomendacjami Dyrekcji
Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów 99 oraz szczegółowymi wytycznymi instytucji
europejskich, odnoszącymi się do wdrażania polityki spójności w nadchodzących latach 100.
Zapewnienie odpowiedniej koordynacji wdrażania RPO WŁ poprzez realizację projektów głównych
Strategii stanowić będzie istotne wyzwanie dla władz województwa łódzkiego oraz
wyspecjalizowanych agend wspierających władze w tych działaniach.
Wydatki na rozwój społeczeństwa informacyjnego z budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 prezentuje tabela 46:
Kwestie priorytetowe
Kod
interwencji
10
11

Nazwa kategorii interwencji
Priorytet V – Społeczeństwo Informacyjne
Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci
szerokopasmowe)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp,
bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie
zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp.)

%

Kwota (mln euro)

100

34 550 000

30

10 365 000

25

8 637 500

98

Należy przy tym zwrócić uwagę na możliwość finansowania przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczeństwa
informacyjnego nie tylko ze środków przewidzianych na działania priorytetu V RPO WŁ „Społeczeństwo
informacyjne”, lecz także z budżetów innych priorytetów związanych z innowacyjnym rozwojem województwa.
Całkowite nakłady na dofinansowanie przedsięwzięć priorytetu V – zgodnie z wersją RPO WŁ z 12 października
2006 r. – osiągnąć mają w latach 2007-2013 kwotę 34 550 000 euro, co wraz z wkładem sektora prywatnego,
budżetu samorządów lokalnych oraz budżetu województwa pozwoli na sfinansowanie projektów o łącznej
wartości 40 650 000 euro.
99
Por. przypis 38.
100
Por. przypis 20.
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12

Technologie informacyjne i komunikacyjne (TEN-TIC)

15

5 182 500

Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, eadministracja/e-rząd, e-nauczanie/e-kształcenie, e15
5 182 500
integracja itp.)
Usługi i aplikacje dla MŚP (handel drogą
14
10
3 455 000
elektroniczną, edukacja/szkolenia, tworzenie sieci)
Inne działania mające na celu poprawę dostępu do
15
5
1 727 500
MŚP do ICT i ich wydajne wykorzystanie
Tabela 46. Budżet priorytetu V „Społeczeństwo informacyjne” RPO WŁ na lata 2007-2013
13

Źródło: RPO WŁ – stan na 12 października 2006 r.
Wnioski z diagnozy stanu wyjściowego Programu, zaprezentowanej w rozdziale II dokumentu oraz
określone w rozdziale III priorytety rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie łódzkim,
pozwalają na zdefiniowanie 6 następujących projektów głównych, zaprezentowanych w tabeli 47:
Powiązanie z priorytetami
strategicznymi oraz
działaniami Strategii

Nazwa projektu głównego

I

INFOSTRADA ŁÓDZKA
Program wpierania regionalnych i lokalnych inicjatyw na rzecz
budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu

II

REGIONALNA INFRASTRUKTURA USŁUG
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Opracowanie i budowa zintegrowanej platformy wspomagającej
świadczenie usług drogą elektroniczną przez gestorów
publicznych i prywatnych

III

ŁÓDZKI PROGRAM USŁUG eZDROWIA PUBLICZNEGO
Opracowanie i budowa regionalnej infrastruktury dla zdalnego
świadczenia usług zdrowotnych mieszkańcom województwa
łódzkiego oraz zarządzania systemem opieki zdrowotnej

IV

ŁÓDZKI PROGRAM E-INTEGRACJI
Program wsparcia inicjatyw lokalnych i subregionalnych na rzecz
ograniczania wykluczenia cyfrowego i e-Integracji społeczności
wiejskich

V

INNOWACJE DLA GOSPODARKI WIEDZY
Program wsparcia inicjatyw podmiotów sektora prywatnego oraz
badawczo-rozwojowego na rzecz badań dla eRozwoju oraz
wdrażania innowacyjnych usług i produktów ICT stymulujących
wzrost gospodarczy i produktywność pracy

VI

Priorytet III
Działanie 1

WOJEWÓDZKI PROGRAM POWSZECHNEJ EDUKACJI
DLA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Opracowanie i wdrożenie programu powszechnej edukacji dla
społeczeństwa informacyjnego adresowanego do wytypowanych
grup i społeczności zawodowych

Priorytet III
Działanie 1 i 3

Priorytet III
Działanie 2
Priorytet I
Działanie 3
Priorytet I
Działania 1 i 2
Priorytet I
Działanie 3
Priorytet III
Działania 1 i 3
Priorytet I
Działanie 3

Priorytet II
Działania 1 i 2
Priorytet I
Działanie 3

Tabela 47. Projekty główne Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie
Łódzkim do roku 2013
Opisy projektów głównych Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie
Łódzkim prezentują tabele 48 - 53:

© Stowarzyszenie „Miasta w Internecie, 2006

59

Wersja 1.0

i - Łódzkie 2013
Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim do roku 2013

Projekt główny I

INFOSTRADA ŁÓDZKA
Program wpierania regionalnych i lokalnych inicjatyw na rzecz
budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu

Cel projektu

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu mieszkańców
i przedsiębiorców województwa łódzkiego do Internetu – usług świadczonych
drogą elektroniczną oraz zasobów treści dostępnych w Sieci

Zakres
oddziaływania

Obszary województwa wytypowane w ramach analiz przeprowadzonych
w ramach diagnozy Programu oraz szczegółowych prac analitycznych
związanych z jej wdrażaniem jako obszary zagrożone wykluczeniem
cyfrowym, w szczególności:
słabo rozwinięte strukturalnie obszary wiejskie i miasteczka,
miasta nie posiadające odpowiedniej dla potrzeb infrastruktury dostępu do
Internetu.

Zakres projektu

Projekt realizowany będzie w ramach dwóch działań:
DZIAŁANIE I.1

Wsparcie dla partnerstw samorządu województwa oraz
samorządów
lokalnych
z podmiotami sektora
teleinformatycznego zmierzających do budowy sieci
szerokopasmowego dostępu do Internetu

Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu. Wsparcie
finansowe otrzymywać winny przedsięwzięcia realizowane w obszarach
o zdiagnozowanym (w ramach specjalnie dla tego celu ustanowionego
projektu badawczego) deficycie dostępu do Internetu o przepływności
powyżej 2Mb/s, umożliwiającego korzystanie z zasobów multimedialnych
oraz usług elektronicznych świadczonych przez administrację publiczną,
instytucje systemu opieki zdrowotnej i wyspecjalizowane firmy usługowe.
Istotą przedsięwzięć tego działania będzie finansowanie inwestycji ze
środków firm teleinformatycznych wspieranych środkami publicznymi, tam
gdzie analiza opłacalności wykazuje brak uzasadnienia dla ich realizacji
wyłącznie ze środków sektora prywatnego, a jest silnie uzasadniona
względami stymulowania lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Realizacja działania I.1 służyć ma wyrównywaniu szans mieszkańców
obszarów słabo rozwiniętych strukturalnie w korzystaniu z telepracy,
zdalnej edukacji, usług zdrowotnych oraz usług publicznych on-line.
DZIAŁANIE I.2

Budowa regionalnej sieci telecentrów – publicznych
punktów dostępu do Internetu, świadczących usługi
doradcze i edukacyjne

Stworzenie infrastruktury oraz zapewnienie warunków do działania w latach
2007-2013 publicznych punktów szerokopasmowego dostępu do Internetu,
udostępnionych
mieszkańcom
obszarów
wykluczenia
cyfrowego
zdiagnozowanego w Programie (w gminach wiejskich i małych
miasteczkach).
Sieć telecentrów koordynowana będzie przez regionalny ośrodek, który
zapewni: regionalną platformę (portal) publikacji materiałów edukacyjnych
i informacyjnych, kursów dla pracowników telecentrów oraz dla lokalnych
grup docelowych, które zostaną objęte szkoleniami z zakresu
wykorzystania Internetu w codziennych działaniach, pracy, edukacji,
podnoszeniu kwalifikacji, poszukiwaniu pracy i rozwijaniu inicjatyw na
rzecz społeczności lokalnych, realizowanych w ramach projektu głównego
VI. Portal sieci telecentrów będzie dodatkowym elementem regionalnej
infrastruktury usług społeczeństwa informacyjnego realizowanej w ramach
projektu głównego II.
Zakres usług świadczonych przez telecentrum oraz standardy jego
wyposażenia zostaną ustalone w ramach regulaminu pracy telecentrum.
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Model organizacyjny

Lider projektu

Budżet projektu
Sposób pozyskania
beneficjenta projektu

Projekt realizowany będzie w dwóch modelach organizacyjnych:
DZIAŁANIE I.1

Działanie realizowane będzie w ramach porozumień władz
publicznych
(samorządów
województwa,
samorządów
lokalnych) oraz partnerstw organizowanych przez władze
publiczne z podmiotami prywatnymi zainteresowanymi
inwestycjami w sieć szerokopasmową.

DZIAŁANIE I.2

Działanie realizowane będzie poprzez dofinansowanie
w ramach umowy między władzami regionalnymi a podmiotem
prowadzącym telecentrum – do 85% ogólnych kosztów –
utworzenia lokalnego telecentrum zgodnie z regulaminem
pracy telecentrum opisującym szczegółowo świadczenia
udostępniane przez nie mieszkańcom, sposób prowadzenia
działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej oraz
standard wyposażenia telecentrum. Uzyskanie dofinansowania
będzie uwarunkowane wyrażeniem zgody przez prowadzącego
telecentrum
(organizacje
pozarządowe
działające
w środowiskach lokalnych – stowarzyszenia, fundacje, parafie,
OSP oraz instytucje publiczne) na jego utworzenie zgodnie
z regulaminem oraz zapewnieniem dotrzymania warunków
umowy w pełnym okresie działania telecentrum.

DZIAŁANIE I.1

Samorządy lokalne oraz liderzy partnerstw
prywatnych powołanych do realizacji inwestycji

DZIAŁANIE I.2

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego lub inny
podmiot publicznym wytypowany do koordynacji działania na
poziomie wojewódzkim

DZIAŁANIE I.1

116 mln zł

DZIAŁANIE I.2

30 mln zł

DZIAŁANIE I.1

Procedura konkursowa na najlepsze projekty budowy
infrastruktury sieciowej. Wiodącymi kryteriami będą:
zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu
w zdiagnozowanych obszarach wykluczenia cyfrowego,
przeprowadzenie pogłębionej analizy agregacji popytu
publicznego na usługi dostępowe w obszarze objętym
projektem,
przeprowadzenie pogłębionych analiz zasadności inwestycji
środków publicznych w przedsięwzięcia publiczno-prywatne.

DZIAŁANIE I.2

Procedura konkursowa oparta na akceptacji warunków
określonych w regulaminie pracy telecentrum, zawartych
w standardowej umowie między Urzędem Marszałkowskim
Województwa Łódzkiego (lub innym podmiotem publicznym
wytypowanym do koordynacji tego działania na poziomie
wojewódzkim).

publiczno-

Grupy docelowe

Mieszkańcy województwa łódzkiego, w szczególności obszarów wykluczenia
cyfrowego określonych w diagnozie Strategii

Czas realizacji

DZIAŁANIE I.1

2008-2010

DZIAŁANIE I.2

2008-2009

Źródło finansowania
Sposób pomiaru

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
środki firm sektora teleinformatycznego (operatorów internetowych)
Wskaźniki na poziomie produktów:
1. Długość sieci światłowodowej (w km)
2. Liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu
szerokopasmowego do Internetu
3. Liczba stworzonych w ramach projektu telecentrów.
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Wskaźniki na poziomie rezultatów:
1. Liczba zawiązanych w ramach projektu ppp
2. Liczba osób korzystających z telecentrum dziennie
Niezbędne działania
powiązane

DZIAŁANIE I.1

Opracowanie i przeprowadzenie badań ekonomicznych oraz
inwentaryzacji
infrastruktury
teleinformatycznej,
poprzedzających inwestycje w sieć. Wyniki tych prac wykazać
winny w sposób szczegółowy obszary i poziom
zapotrzebowania
na
inwestycje
w
budowę
sieci
szerokopasmowego
dostępu do Internetu w modelach
inwestycji ze środków publicznych oraz w modelach
partnerstwa publiczno-prywatnego.

DZIAŁANIE I.2

Opracowanie zasad udzielania wsparcia ze środków ERDF
na budowę telecentrów (franszyzy), zgodnie z którymi
podpisywane będą umowy z podmiotami prowadzącymi
telecentra (2007)
Opracowanie szczegółowej mapy zapotrzebowania na
stworzenie telecentrów w gminach województwa łódzkiego w
powiązaniu z inicjatywami lokalnymi (2007)
Opracowanie programu wspólnych działań regionalnej sieci
telecentrów (edukacja, szkolenia on-line, informacja,
doradztwo, promocja, konferencje regionalne) (2007-2008)
Powołanie ośrodka koordynującego sieć telecentrów
w regionie i budowa bazowego serwisu on-line, który
zostanie rozwinięty w ramach projektu głównego II (2007).

Realizacja projektu I stanowi wsparcie dla wszystkich projektów głównych
Strategii, tworząc infrastrukturę komunikacji elektronicznej i dostępu do
zasobów Internetu. Działanie I.2 jest najsilniej powiązane z realizacją
projektów II, III, IV i VI.
Tabela 48. Projekt główny I - Infostrada Łódzka

Powiązania z innymi
projektami głównymi

Projekt główny II

REGIONALNA INFRASTRUKTURA USŁUG SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO

Opracowanie i budowa zintegrowanej platformy wspomagającej
świadczenie usług drogą elektroniczną przez gestorów
publicznych i prywatnych
Cel projektu

Zakres
oddziaływania
Model
organizacyjny

Zapewnienie podaży podstawowych usług świadczonych drogą elektroniczną
dla przedsiębiorców oraz mieszkańców województwa łódzkiego, a także
instytucji publicznych w wyniku opracowania i wdrożenia regionalnej
infrastruktury informatycznej bazującej na innowacyjnych rozwiązaniach ICT.
Województwo łódzkie
Projekt realizowany będzie w ramach dwóch działań:
DZIAŁANIE II.1
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Działanie II.1 zapewnić ma bazową infrastrukturę do realizacji drogą
elektroniczną:
- usług publicznych przez samorządy lokalne regionu oraz samorząd
województwa,
- usług świadczonych przez inne podmioty publiczne, prywatne,
organizacje pozarządowe.
Platforma regionalna nawiązywać winna do idei wrót regionalnych, jednakże
w większym niż dotąd stopniu wykorzystywać doświadczenia wiodących
regionów krajów członkowskich UE w zakresie tworzenia analogicznych
projektów. Dla uniknięcia finansowania dublujących się lub nakładających
się na siebie elementów infrastruktury teleinformatycznej, realizacja projektu
winna być koordynowana i powiązana z wdrożeniami ponadsektorowych
projektów teleinformatycznych realizowanych przez rząd RP: modernizacji
i integracji rejestrów publicznych (tzw. program PESEL2) oraz projektu
Elektroniczna Platforma Usług Publicznych (ePUAP).
Główne elementy platformy regionalnej winny stanowić systemy
zapewniające: bezpieczeństwo usług, wystandaryzowany zbiór formularzy
elektronicznych, infrastrukturę regionalną w zakresie autoryzacji,
uwierzytelnienia, identyfikacji, broker integrujący oraz portal dostępu do
usług publicznych.
Z platformą regionalną współpracować będą systemy świadczenia e-usług
wdrażane przez samorządy oraz innych partnerów, bazując na
funkcjonalnościach platformy udostępnianych w drodze porozumień władz
województwa z gestorami tych usług.
DZIAŁANIE II.2

Infrastruktura Regionalnego Systemu
Informacji Przestrzennej (RSIP)

Budowa infrastruktury teleinformatycznej i informacyjnej umożliwiającej
gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych geograficznych poprzez
Internet przedsiębiorcom i mieszkańcom województwa łódzkiego. RSIP
wspierać będzie:
usprawnienie zarządzania oraz realizację
budżetu w jednostkach
samorządu terytorialnego oraz w publicznych instytucjach wojewódzkich,
obsługę służb publicznych w sytuacjach kryzysowych (wsparcie zarządzania
kryzysowego),
obsługę obywateli w ramach realizacji usług publicznych drogą elektroniczną
i w sposób tradycyjny.
Lider projektu

Budżet projektu

DZIAŁANIE II.1

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego lub podmiot
wytypowany do prowadzenia tego przedsięwzięcia przez
władze regionu

DZIAŁANIE II.2

Urząd
Marszałkowski
Departament Geodezji,
Informacyjnego

52 mln zł

Województwa
Kartografii i

Łódzkiego
–
Społeczeństwa

DZIAŁANIE II.1

20 mln zł

DZIAŁANIE II.2

32 mln zł

Sposób pozyskania
beneficjenta
projektu

Projekty budowy RSIP oraz Wrót Regionu Łódzkiego zostały uznane przez
Zarząd Województwa Łódzkiego za tzw. projekty kluczowe RPO WŁ na lata
2007-2013. W związku z tym Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
będzie ich realizatorem po spełnieniu wymogów formalno-prawnych oraz
przedstawieniu szczegółowej koncepcji przedsięwzięcia.

Grupy docelowe

Przedsiębiorcy, odbiorcy e-usług proponowanych przez samorząd
województwa, samorządy lokalne oraz innych gestorów usług świadczonych
drogą elektroniczną.

Czas realizacji

DZIAŁANIE II.1

2007 – 2010

DZIAŁANIE II.2
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Źródło finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Sposób pomiaru

Wskaźniki na poziomie produktów:
1. liczba dostępnych usług publicznych on-line dla mieszkańców oraz
przedsiębiorców
2. liczba wdrożonych platform GIS
3. liczba dostępnych usług on-line dla mieszkańców oraz przedsiębiorców
świadczonych przez inne podmioty (np. NGO)
Wskaźniki na poziomie rezultatów:
1. liczba osób korzystających z usług świadczonych on-line do liczby osób
ogółem kontaktujących się z administracją
2. ilość portali umożliwiających kontakt on-line obywatela z jednostką
publiczną.

Niezbędne działania
powiązane

Opracowanie studium (badanie społeczne) zapotrzebowania na e-usługi
przez mieszkańców i instytucje województwa łódzkiego w powiązaniu ze
Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 (rok 2007)
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej – budowanie
konsensusu wokół projektu (rok 2007)
Opracowanie harmonogramu wdrożenia e-usług świadczonych przez
potencjalnych gestorów e-usług na poziomie lokalnych i regionalnym
korzystających z funkcjonalności platformy regionalnej (rok 2008)
Przeprowadzenie – w ramach projektu głównego VI – programu
powszechnych szkoleń dla pracowników samorządowych (zakres:
świadczenie usług) oraz kluczowych grup odbiorców e-usług (korzystanie
z e-usług) jako podstawy do efektywnego wykorzystania wyników projektu II
(2008-2010)

Platforma regionalna, wdrożona w ramach projektu II, będzie obsługiwać
szereg przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektów III, IV, V i VI.
Upowszechnienie dostępu do niej będzie wspierać projekt I (infrastruktura
dostępowa) oraz projekt VI (umiejętności niezbędne do korzystania z e-usług).
Tabela 49. Projekt główny II – Regionalna Infrastruktura Usług Społeczeństwa Informacyjnego

Powiązania z innymi
projektami
głównymi

Projekt główny III

ŁÓDZKI PROGRAM USŁUG eZDROWIA PUBLICZNEGO
Opracowanie i budowa regionalnej infrastruktury dla zdalnego
świadczenia usług zdrowotnych mieszkańcom województwa
łódzkiego oraz zarządzania systemem opieki zdrowotnej

Cel projektu
Zakres
oddziaływania
Zakres projektu

Zapewnienie realizacji przedsięwzięć określonych w Programie Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim
Województwo łódzkie
Zakres projektu głównego III zostanie szczegółowo określony w Strategii
eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, której przyjęcie przez
władze regionalne planowane jest na czerwiec 2007 roku.
Podstawowymi przedsięwzięciami w ramach projektu II będą:
projekty udostępniające usługi medyczne
serwisy informacji zdrowotnej
systemy informatyczne wspomagające zarządzanie ochroną zdrowia
w województwie łódzkim.
Realizacja projektu III będzie skorelowana z wdrażaniem projektów eZdrowia
planowanych na lata 2007-2013 przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy
Fundusz Zdrowia, a to m.in.:
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Rejestr Usług Medycznych
Elektroniczna Platforma Gromadzenia Analizy i Udostępniania zasobów
cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych
Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów
cyfrowych rejestrów medycznych.
Wyposażenie placówek ochrony zdrowia w nowoczesną infrastrukturę
teleinformatyczną umożliwi wdrażanie nowych i integrację posiadanych już
systemów informatycznych oraz uzupełnienie i rozbudowę podstawowej
technicznej infrastruktury informatycznej. Dzięki realizacji projektu III nastąpi
poprawa jakości i efektywności zarządzania placówkami opieki zdrowotnej,
leczenia pacjentów, realizacji procedur szpitalnych oraz udostępniania
informacji niezbędnej do prawidłowego zarządzania placówkami służby
zdrowia.
Model organizacyjny

Projekt realizowany będzie w modelach organizacyjnych określonych
szczegółowo w Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 20072013.

Lider projektu

Koordynacją wdrażania Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013 kierować będzie Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Liderzy przedsięwzięć objętych projektem głównym III Strategii zostaną
wskazani w Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Budżet projektu

210 mln zł

Sposób pozyskania
beneficjenta projektu

Sposób pozyskania beneficjentów przedsięwzięć w ramach projektu III
zostanie określony w Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013.

Grupy docelowe

Mieszkańcy oraz instytucje systemu opieki zdrowotnej województwa łódzkiego

Czas realizacji

2007-2013

Źródło finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”, środki budżetu państwa

Sposób pomiaru

Sposób pomiaru realizacji projektu III zostanie określony w Strategii eZdrowia
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Niezbędne działania
powiązane

Działania powiązane z przedsięwzięciami projektu III zostaną zdefiniowane
w Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekt silnie powiązany z zapewnieniem dostępności usług oraz zasobów
treści cyfrowych drogą elektroniczną dzięki realizacji projektu I oraz
umiejętnościami korzystania z zasobów Internetu (projekt VI).
Tabela 50. Projekt główny III – Łódzki Program Usług eZdrowia Publicznego

Powiązania z innymi
projektami głównymi

Projekt główny IV

ŁÓDZKI PROGRAM E-INTEGRACJI
Program wsparcia inicjatyw lokalnych i subregionalnych na rzecz
ograniczania wykluczenia cyfrowego i e-Integracji społeczności
wiejskich

Cel projektu

Zapewnienie
społecznościom
obszarów
wykluczenia
cyfrowego,
zdiagnozowanym w Programie lub zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,
warunków do e-Integracji poprzez wdrożenie służącej temu celowi
infrastruktury lokalnej i regionalnej.
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Zakres
oddziaływania

Gminy i powiaty województwa dotknięte wykluczeniem cyfrowym,
zdiagnozowane w Programie oraz określone w szczegółowym badaniu
społecznym

Zakres projektu

Projekt obejmie przedsięwzięcia:
modernizujące infrastrukturę teleinformatyczną urzędów samorządów
lokalnych oraz wiejskich instytucji publicznych w celu zapewnienia
podstawowych warunków dla świadczenia usług publicznych drogą
elektroniczną i komunikacji elektronicznej z mieszkańcami
zapewniające infrastrukturę teleinformatyczną oraz specjalistyczne
oprogramowanie dla organizacji pozarządowych działających na rzecz
niepełnosprawnych i bezrobotnych
zmierzające do wykreowania środowiska liderów, którzy stymulowaliby
rozwój lokalny poprzez wykorzystanie narzędzi teleinformatyki oraz treści
multimedialnych w codziennej pracy i działaniach na rzecz społeczności
lokalnych
podnoszące umiejętności korzystania z Internetu jako medium
umożliwiającego aktywizację społeczności lokalnych do wspólnego działania
na rzecz „małych ojczyzn” w aspekcie budowania tożsamości kulturowej,
prowadzenia działań na rzecz środowiska lokalnego oraz aktywizacji do
udziału w procesach demokratycznych.

Model organizacyjny

Projekty o skali lokalnej organizowane przez samorządy lokalne, organizacje
pozarządowe, szkoły wiejskie, parafie, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
związane bezpośrednio ze środowiskami dotkniętymi wykluczeniem cyfrowym.
Organizatorzy projektów uzyskają wsparcie władz województwa poprzez
stworzenie – w ramach projektu I i przy wsparciu projektu VI – systemu
doradztwa. Działania w ramach projektu IV wykorzystywać będą – jako
infrastrukturę dostępu do Internetu – lokalne telecentra.

Lider projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego lub wyspecjalizowany podmiot
wskazany przez władze województwa.

Budżet projektu

45 mln zł

Sposób pozyskania
beneficjenta projektu

Procedura corocznych konkursów na granty przekazywane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Grupy docelowe

Grupy docelowe projektu zostaną wskazane w wyniku przeprowadzonego
badania społecznego oraz konsultacji w samorządami lokalnymi.

Czas realizacji
2007-2013

2007 – przeprowadzenie badania społecznego
opracowanie regulaminu konkursu na granty
2008-2013
–
konkursowej

przeprowadzenie

corocznie

oraz

procedury

Źródło finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Sposób pomiaru

Wskaźniki na poziomie produktów:
1. liczba projektów zrealizowanych w ramach programu
2. liczba projektów umożliwiających dostęp do infrastruktury oraz
specjalistycznego
oprogramowania
osobom
niepełnosprawnym
i bezrobotnym
Wskaźniki na poziomie rezultatów:
1. liczba podmiotów, które skorzystały z systemu doradztwa
2. liczba mieszkańców objęta zasięgiem projektu

Niezbędne działania
powiązane
Powiązania z innymi
projektami głównymi

Stworzenie i prowadzenie regionalnej sieci liderów lokalnych działań na
rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz ich szkolenie
Opracowanie poradników dla grup wykluczenia cyfrowego.
Infrastrukturę dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu IV zapewniać
będzie sukcesywnie projekt główny I. Programy szkoleniowe i edukacyjne
opracowane zostaną i udostępnione w ramach projektu VI; e-usługi
opracowane pod kątem potrzeb beneficjentów projektu IV zostaną
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udostępnione w ramach projektu II.
Tabela 51. Projekt główny IV – Łódzki Program e-Integracji
Projekt główny V

INNOWACJE DLA GOSPODARKI WIEDZY
Program wsparcia inicjatyw podmiotów sektora prywatnego oraz
badawczo-rozwojowego na rzecz badań dla eRozwoju oraz
wdrażania innowacyjnych usług i produktów ICT stymulujących
wzrost gospodarczy i produktywność pracy.

Cel projektu

Zakres
oddziaływania

Zwiększenie zakresu i efektywności wdrożeń innowacyjnych rozwiązań ICT
w sektorze prywatnym i publicznym w celu stymulowania wzrostu
gospodarczego
oraz
zwiększenia
konkurencyjności
przedsiębiorstw
województwa łódzkiego, a także rozwoju badań nad społeczeństwem
informacyjnym w regionie.
Województwo łódzkie

Zakres projektu

Projekt główny V stanowić będzie system wsparcia finansowego dla
innowacyjnych inicjatyw na rzecz eRozwoju województwa łódzkiego,
obejmujący wsparcie:
realizacji projektów badawczych, w tym regionalnego foresight w zakresie
społeczeństwa informacyjnego oraz planowania regionalnej agendy
innowacji teleinformatycznych
realizacji innowacyjnych projektów pilotażowych i eksperymentalnych
realizowanych przez przedsiębiorców oraz placówki badawczo-rozwojowe
wspólnie z podmiotami publicznymi w zakresie elektronicznej administracji,
eZdrowia i e-Integracji
udziału podmiotów z województwa łódzkiego w europejskich konsorcjach
projektów 7 Programu Ramowego UE oraz Programu Ramowego na rzecz
Konkurencyjności i Innowacji
dla tworzących się firm typu spin-off specjalizujących się w produkcji
rozwiązań ICT oraz udostępnianiu usług drogą elektroniczną.
organizacji i prowadzenia sieci innowacyjnego eRozwoju województwa
łódzkiego (sieć współpracy podmiotów z regionu organizująca program
wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk, transferu wiedzy,
współpracy z podmiotami z regionów UE i organizacjami europejskimi).

Model organizacyjny

Projekty pilotażowe i eksperymentalne realizowane będą przez
przedsiębiorstwa lub placówki badawczo-rozwojowe w porozumieniu
z partnerami z sektora publicznego zainteresowanymi wdrożeniem rozwiązań
ICT. Kluczowym założeniem projektów będzie takie wdrożenie rozwiązań ICT,
które podniesie wydajność i produktywność przedsiębiorstw oraz zwiększy
efektywność zarządzania i świadczenia usług (publicznych, zdrowotnych,
edukacyjnych) przez instytucje sektora publicznego.

Lider projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego lub wyspecjalizowany podmiot
wskazany przez władze województwa.
38 mln zł

Budżet projektu
Sposób pozyskania
beneficjenta projektu

Coroczne procedury konkursowe przeprowadzone w oparciu o regulaminy
konkursów.

Grupy docelowe

Przedsiębiorcy, placówki naukowo-badawcze, centra badawczo-rozwojowe,
organizacje pozarządowe.

Czas realizacji
2007- 2012
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Źródło finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Program
Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”, Program Ramowy na rzecz
Konkurencyjności i Innowacji Unii Europejskiej

Sposób pomiaru

Wskaźniki na poziomie produktów:
1. liczba projektów, jakie otrzymały wsparcie finansowe (granty)
2. stworzenie regionalnej sieci innowacji ICT
Wskaźniki rezultatu:
1. liczba wspartych finansowo projektów odnoszących się do:
a) zwiększenia wydajności i produktywności przedsiębiorstw,
b) podnoszenia efektywność zarządzania i świadczenia usług
2. liczba podmiotów, które wzięły udział w projekcie

Niezbędne działania
powiązane

Opracowanie
diagnozy
wykorzystywania
rozwiązań
ICT
w przedsiębiorstwach branż niezwiązanych z technologiami informacyjnymi
i komunikacyjnymi w województwie łódzkim w ramach badania (2007)
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej wśród przedsiębiorców
i placówek badawczo-rozwojowych województwa łódzkiego w celu uzyskania
wartościowych wniosków projektowych (2007).

Powiązania z innymi Projekt wykorzystujący infrastrukturę projektu głównego I, wspomagający
projektami głównymi innowacyjnie realizację projektów III i IV.
Tabela 52. Projekt główny V – Innowacje dla Gospodarki Wiedzy

Projekt główny VI

WOJEWÓDZKI PROGRAM POWSZECHNEJ EDUKACJI DLA
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Opracowanie i wdrożenie programu powszechnej edukacji dla
społeczeństwa informacyjnego adresowanego do wytypowanych
grup i społeczności zawodowych

Cel projektu

Zakres
oddziaływania
Zakres projektu

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z życiem i pracą
w środowisku nowoczesnych technologii teleinformatycznych w grupach
zawodowych kluczowych dla rozwoju regionalnej gospodarki wiedzy oraz
społecznościach i grupach wykluczenia cyfrowego.
Województwo łódzkie
Wyłonienie regionalnego koordynatora programu (2007)
Opracowanie przez koordynatora programu koncepcji realizacji programu:
szczegółowej analizy grup docelowych objętych szkoleniami; metodyki
prowadzenia kursów i szkoleń; programów nauczania dostosowanych do
potrzeb szkolonych grup oraz regionalnego portalu edukacji
dla
społeczeństwa informacyjnego (2007)
Opracowanie przez koordynatora programu materiałów metodycznych
i szkoleniowych (2007)
Przeprowadzenie kursów i szkoleń w skali masowej z wykorzystaniem
infrastruktury działania I.2 projektu głównego I (2008-2011)
Przeprowadzenie badań efektów realizacji programu (2012).

Model organizacyjny

Projekt koordynowany na poziomie regionalnym przez profesjonalną instytucję
wytypowaną w procedurze konkursowej. Rolą tej instytucji jest zapewnienie
spójności organizacyjno-merytorycznej działań szkoleniowych prowadzonych
przez
grupę
firm
szkoleniowych,
wyspecjalizowanych
organizacji
pozarządowych, instytucji naukowo-badawczych lub konsorcjów tych
podmiotów.

Lider projektu

Instytucja publiczna wytypowana przez władze województwa

Budżet projektu
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Sposób pozyskania
beneficjenta projektu

Wybór instytucji koordynującej nastąpi w procedurze konkursowej.
Wybór instytucji szkolących nastąpi w procedurach konkursowych
organizowanych co 2 lata.

Grupy docelowe

Grupy docelowe zostaną wytypowane w ramach badania społecznego,
przeprowadzonego na zlecenie koordynatora projektu. Zakłada się objęcie
programem 2 typów grup docelowych:
Liderów gospodarki wiedzy - np. nauczycieli, lekarzy, urzędników
samorządowych
Społeczności wykluczenia cyfrowego – np. mieszkańców obszarów słabo
rozwiniętych strukturalnie, bezrobotnych, niepełnosprawnych.

Czas realizacji

2007-2012

Źródło finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Sposób pomiaru

Wskaźniki na poziomie produktów:
1. liczba podmiotów uczestniczących w projekcie
2. liczba portali edukacji dla społeczeństwa informacyjnego
3. liczba kursów, szkoleń, warsztatów zrealizowanych w ramach projektu
Wskaźniki na poziomie rezultatów:
1. liczba osób przeszkolonych w ramach projektu, w tym:
a) liderów gospodarki wiedzy
b) społeczności wykluczenia cyfrowego
2. liczba opracowanym materiałów metodycznych i szkoleniowych.

Niezbędne działania
powiązane

Stworzenie sieci podmiotów zainteresowanych organizacją szkoleń
i opracowywaniem materiałów szkoleniowych; współpraca ze szkołami
wyższymi.
Przeprowadzenie badania społecznego w celu wytypowania grup
docelowych.

Powiązania z innymi Jako przedsięwzięcie silnie wpływające na jakość kapitału ludzkiego, projekt
projektami głównymi powiązany jest z wszystkimi pozostałymi projektami głównymi Strategii.
Tabela 53. Projekt główny VI – Wojewódzki Program Powszechnej Edukacji dla Społeczeństwa
Wiedzy
Łączny budżet niezbędny do zrealizowania projektów głównych z zakresu społeczeństwa
informacyjnego w latach 2007-2013 wyniesie 514 mln zł, z czego ponad 2/3 środków (356 mln zł)
przeznaczone zostanie na dwa projekty główne:
1. Łódzki Program Usług eZdrowia Publicznego, oferujący pakiet kompleksowych usług
z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, a także
2. Infostrada Łódzka – projekt zakładający budowę sieci szerokopasmowego dostępu do
Internetu na terenie całego województwa łódzkiego.
Lp.
I

II

III
IV
V

Projekt
Infostrada Łódzka
I.1 Wsparcie dla partnerstw samorządu województwa oraz
samorządów lokalnych z podmiotami sektora
teleinformatycznego zmierzających do budowy sieci
szerokopasmowego dostępu do Internetu
I.2 Budowa regionalnej sieci telecentrów – publicznych
punktów dostępu do Internetu świadczących usługi
doradcze i edukacyjne
Regionalna Infrastruktura Usług Społeczeństwa Informacyjnego
II.1 Regionalna Platforma e-Usług Publicznych (Wrota
Regionu Łódzkiego)
II.2 Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzennej (RSIP)
Łódzki Program Usług eZdrowia Publicznego
Łódzki Program e-Integracji
Innowacje dla Gospodarki Wiedzy
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VI

Wojewódzki Program Powszechnej Edukacji dla Społeczeństwa
Informacyjnego
RAZEM
Tabela 54. Nakłady finansowe niezbędne do realizacji projektów głównych Strategii…

23 000 000
514 000 000

Finansowanie projektów głównych wytypowanych w Programie opierać się będzie przede wszystkim
na środkach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, a w
szczególności na priorytecie V „Społeczeństwo Informacyjne”, priorytecie IV „Badania i rozwój
technologii, innowacji oraz przedsiębiorczości” a także priorytecie VI „Inwestycje w infrastrukturę
ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę socjalną i edukacyjną”. Źródłem finansowania dla niektórych
projektów może być ponadto: Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”, Program Ramowy na
rzecz Konkurencyjności i Innowacji Unii Europejskiej, a także środki firm sektora teleinformatycznego
w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.
Realizacja Programu poprzez wdrożenie projektów głównych napotka na zasadnicze trudności, jeśli
różnorodnym działaniom władz województwa, partnerów regionalnych z sektora prywatnego
i pozarządowego, a także samorządów lokalnych nie zostanie zapewniona silna koordynacja na
poziomie operacyjnym i merytorycznym.
Dotychczasowe doświadczenia regionów krajów członkowskich UE, które z powodzeniem wdrażają
programy (strategie) rozwoju społeczeństwa informacyjnego wskazują na zasadność powołania
agencji 101 wojewódzkiej, która w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego koordynowałaby realizację
Programu na poziomie wykonawczym. Agencja kumulować winna kompetencje niezbędne do
zarządzania wdrażaniem projektów głównych, współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym oraz
sektorem firm teleinformatycznych, także na poziomie europejskim. Pracę agencji nadzorować winien
kierunkowy departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, którego zadania
obejmowałyby monitoring i ewaluację realizacji Programu oraz zapewnienie budżetu dla realizacji
projektów.
IV.2. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTÓW GŁÓWNYCH
Harmonogram realizacji projektów głównych przedstawia tabela 55.
Lp.
I

Projekt
Infostrada Łódzka
I.1 Wsparcie dla partnerstw samorządu województwa oraz samorządów
lokalnych z podmiotami sektora teleinformatycznego, zmierzających
do budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.
I.2 Budowa regionalnej sieci telecentrów – publicznych punktów
dostępu do Internetu, świadczących usługi doradcze i edukacyjne.
II Regionalna Infrastruktura Usług Społeczeństwa Informacyjnego
II.1 Regionalna Platforma e-Usług Publicznych (Wrota Regionu
Łódzkiego)
II.2 Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
(RSIP)
III Łódzki Program Usług eZdrowia Publicznego
IV Łódzki Program e-Integracji
V Innowacje dla Gospodarki Wiedzy
VI Wojewódzki Program Powszechnej Edukacji dla Społeczeństwa
Informacyjnego
Tabela 55. Harmonogram realizacji projektów głównych

Czas realizacji
2008 – 2010
2008 – 2010
2008 – 2009
2007 – 2013
2007 – 2010
2007 – 2013
2007 – 2013
2007 – 2013
2007 – 2012
2007 – 2012

Z przedstawionego harmonogramu wynika, że realizacja wszystkich, z wyjątkiem jednego (Infostrada
Łódzka), projektów winna się zacząć już od 2007 roku. Czas trwania wytypowanych projektów

101

Rekomendowane rozwiązania obejmują bądź powołanie niewielkiego podmiotu przez Samorząd województwa
łódzkiego, bądź przekształcenie istniejących już podmiotów, których województwo łódzkie jest współwłaścicielem.
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głównych w pięciu przypadkach (projekty II-VI) obejmuje niemal całą siedmioletnią perspektywę
finansową 2007-2013, co wskazuje, że realizacja założeń Programu jest procesem długotrwałym.
Pierwszy rok realizacji projektów – co wynika z opisów przedstawionych w rozdziale IV.1 – jest
z reguły rokiem przygotowawczym, poświęconym przeprowadzeniu niezbędnych badań wstępnych,
analiz, pozwalających na właściwe wytypowanie grup potencjalnych beneficjentów, opracowaniu
dokumentacji konkursowej w przypadku projektów grantowych, a także sporządzeniu raportu
wstępnego, niezbędnego do przeprowadzenia właściwego monitoringu wdrażania Programu. Należy
pamiętać, że w ciągu pierwszego roku realizacji Programu, konieczne będzie także przeprowadzenie
szeregu działań o charakterze informacyjno-promocyjnym na rzecz poszczególnych projektów oraz
całego dokumentu Programu.
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Rysunek 4. Harmonogram realizacji projektów głównych
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Rozdział V. MONITORING PROGRAMU ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM DO ROKU 2013
Monitoring pozwala na śledzenie aktualnych postępów w realizacji Programu oraz na kontrolę
realizacji zakładanych rezultatów i ich zgodności z harmonogramem. System monitoringu należy
budować wokół celów strategii logicznie powiązanych z podejmowanymi działaniami i
zaangażowanymi środkami, jak również z osiąganymi rezultatami w układzie przyczynowoskutkowym. Podejście to, zaproponowane przez Jarosława Bobera 102 zostało zaimplementowane na
potrzeby Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim do roku 2013
– i - Łódzkie 2013
Koncepcja monitoringu Programu uwzględnia fakt, że monitoring winien stanowić równoległy do jej
wdrażania ciągły i rutynowy proces wymagający:
zbierania i analizy danych oraz
raportowania wyników w ściśle określonych przedziałach czasowych.
Zapisy Programu nie stanowią oderwanej, teoretycznej wartości, lecz są przede wszystkim
odpowiedzią na potrzeby i problemy, z jakimi mają do czynienia mieszkańcy i władze województwa.
Otoczenie społeczno-gospodarcze jawi się w tym kontekście jako zasadniczy czynnik, który decyduje
o treści oraz celach Programu. Realizacja Programu (na poziomie oddziaływania i rezultatów)
odpowiadać będzie zatem na potrzeby, jakie zostały zdiagnozowane w trakcie jego tworzenia. Relacje
pomiędzy Programem a jego otoczeniem przedstawia rysunek 4.

Rysunek 5. Relacja pomiędzy otoczeniem Programem Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
w Województwie Łódzkim do roku 2013 103
Pomiar działań podejmowanych w ramach Programu i-Łódzkie 2013 powinien odpowiadać na 2
kluczowe pytania:
1. czy Program jest faktycznie realizowany?
2. czy realizowanie zapisów Programu przynosi określone efekty?
Udzielenie wyczerpujących odpowiedzi jest możliwe dzięki temu, iż monitoring zasadniczo dotyczy:
1. przebiegu realizacji wytypowanych projektów głównych
2. oceny wpływu wdrażania zapisów Programu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.
Punktem odniesienia procesu monitoringu będą wskaźniki określone (zgodnie z logiką interwencji)
w trzech podstawowych poziomach:
1. produktu

102

J. Bober, Monitoring strategii rozwoju województwa, [bm.] 2000.
Źródło: Indicators for monitoring and evaluation: A practical guide (draft working paper), European
Commission, Bruksela 2006, s. 7.
103
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2. rezultatu
3. oddziaływania
Strukturę logiczną monitoringu Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie
Łódzkim do roku 2013 przedstawia rysunek 6.

Rysunek 6. Wskaźniki monitoringu
Województwie Łódzkim do roku 2013

Programu

Rozwoju

Społeczeństwa

Informacyjnego

w

W trakcie przygotowania Programu dokonano rozpoznania podstawowych wskaźników dla potrzeb
realizacji tego typu dokumentów planistycznych oraz dostępności danych statystycznych. Stąd przy
ocenie wizji oraz misji Programu przyjęto następujące wskaźniki mierzone na etapie oddziaływania:
1. nakłady inwestycyjne (w cenach bieżących) na 1 mieszkańca
2. odsetek gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wykorzystujących ICT
3. wzrost PKB na mieszkańca w regionie
4. nakłady na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB.
Źródłem weryfikacji tych mierników są zasoby Głównego Urzędu Statystycznego.
Zgodnie z opisaną powyżej strukturą logiczną, wskaźniki na poziomie rezultatów mierzone będą
w odniesieniu do poszczególnych działań w ramach priorytetów wskazanych w Programiei.
Szczegółowy opis działań oraz wskaźników zawiera tabela 56.
Priorytet I Kapitał ludzki dla eRozwoju
L.p.

1.

Działania
Upowszechnienie wiedzy
i umiejętności
niezbędnych do pracy
w „firmach gospodarki
wiedzy” na poziomie
ponad licealnym
i wyższym

Wskaźnik
Wykształcenie ludności w wieku 15
lat i więcej:
a) średnie (łącznie z
zasadniczym zawodowym i
policealnym)
b) wyższe
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2.

3.

L.p.

1.

2.

L.p.

1.

104

Powszechna edukacja dla
społeczeństwa
informacyjnego,
szczególnie mieszkańców
obszarów wiejskich

Zapewnienie transferu
wiedzy i informacji o
dobrych praktykach
realizacji przedsięwzięć
dla rozwoju
społeczeństwa
informacyjnego z innych
regionów Polski oraz
krajów UE

Umiejętności informatyczne na
poziomie:
kopiowania lub przenoszenia
plików
wysyłanie e-maili
z załącznikami
korzystanie z arkusza
kalkulacyjnego
stworzenie strony internetowej,
napisanie programu
komputerowego w
specjalistycznym języku
104
programowania.
2. Odsetek mieszkańców wsi
regularnie korzystających z
Internetu
Ilość zorganizowanych w regionie
konferencji, warsztatów z zakresu
rozwoju SI

GUS
%

GUS
%
Liczby bezwzględne

Strony www : LORIS
PLUS, EEDRI,
UMWM

Priorytet II Wzrost gospodarczy oparty na ICT
Działania
Wsparcie dla
innowacyjnych
przedsięwzięć sektora
prywatnego i publicznego
zmierzających do wzrostu
gospodarczego i
zwiększenia zatrudnienia
Wsparcie dla modernizacji
przedsiębiorców branż nie
technologicznych poprzez
wdrożenia rozwiązań ICT

Wskaźnik
Przedsiębiorstwa korzystające
z instrumentów wspierania przez
państwo działalności B+R i
innowacyjnej ogółem oraz z
podziałem na:
Sektor prywatny
Sektor publiczny
Przedsiębiorstwa, w których
wprowadzono zmiany (w %
przedsiębiorstw ogółem)
wdrożenie nowej lub istotnie
zmienionej strategii działania
przedsiębiorstwa
wdrożenie tzw.
zaawansowanych technik
zarządzania (np. TQM)
wdrożenie nowych lub istotnie
zmienionych struktur
organizacyjnych
istotna zmiana koncepcji/
strategii marketingowej
przedsiębiorstwa
inne istotne zmiany nie
będące innowacjami
technicznym (według branż)

Jednostka miary

Źródło

Liczby bezwzględne

GUS

%

GUS

Priorytet III Usługi on-line przyjazne mieszkańcom
Działanie
Udostępnienie usług
administracji publicznej
świadczonych
powszechnie drogą
elektroniczną
mieszkańcom oraz
przedsiębiorcom
województwa łódzkiego

Wskaźnik
Odsetek użytkowników Internetu
odwiedzających strony internetowe
urzędów:
Mieszkańców
Przedsiębiorców

Jednostka miary
%

Źródło
GUS

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2006 r, GUS, www.stat.gov.pl.
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2.

3.

Udostępnienie
publicznych usług
zdrowotnych
mieszkańcom
województwa łódzkiego
oraz budowa regionalnego
zaplecza
teleinformatycznego dla
wspomagania
zarządzania systemem
opieki zdrowotnej
Wspieranie innowacyjnych
inicjatyw sektora
prywatnego na rzecz
świadczenia usług dla
mieszkańców
województwa łódzkiego
drogą elektroniczną

Dostępność e-usług publicznych
dla obywateli wg czterech stopni
specjalizacji usług:
Informacja
Możliwość pobrania
formularza
Możliwość dwustronnej
interakcji
Możliwość przeprowadzania
pełnej procedury on-line
Nakłady na działalność
innowacyjną w sektorze usług
według źródeł finansowania:
Środki własne
Otrzymane z budżetu
państwa
Pozyskane z zagranicy
Z funduszy kapitału ryzyka
Kredyty bankowe
oraz klas wielkości przedsiębiorstw
sektora prywatnego:
Małe (10-49 pracujących)
Średnie (50-249 pracujących)
Duże (powyżej 249
pracujących)

%

Capgemini

w mln zł

GUS

Tabela 56. Wskaźniki rezultatów dla priorytetów (działań) Programu Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego w Województwie Łódzkim do roku 2013
Kwestią o zasadniczej wadze jest uniknięcie zastosowania opisanych powyżej zestawów wskaźników
w sposób mechaniczny, lecz wykorzystanie ich jako źródła wiedzy oraz czynnika umożliwiającego
uczenie się. 105
Z kolei dla projektów głównych, wytypowanych do realizacji w ramach Programu i-Łódzkie 2013,
określone zostały wskaźniki na poziomie produktów. Zostały one przedstawione w poprzednim
rozdziale, opisującym poszczególne przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach niniejszego
dokumentu.
Przyjmuje się, że pomiar wskaźników będzie dokonywany w okresach rocznych. Istotnym jest, aby
w raportach rocznych uwzględnić te elementy, które mogą stanowić przeszkodę w skutecznej
realizacji tego dokumentu. Wyniki badań z zakresu monitoringu Programu powinny stanowić również
bazę do podejmowania decyzji w sytuacji wystąpienia zmian, które wpływać mogą na wdrażanie tego
dokumentu.
Wyniki dorocznych badań monitoringowych będą przedstawiane przez komórkę powołaną do
wdrażania Programu na posiedzeniach Zarządu Województwa. Jednostka ta będzie funkcjonować
w ramach ustanowionego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podmiotu ds.
wdrażania strategii - agencji. W ramach prac tejże funkcjonowałby panel ekspertów, składający się
z zewnętrznych specjalistów z zakresu eRozwoju. Ciało to miałoby charakter doradczo-opiniujący.
Głównym zadaniem agencji byłaby kompleksowa pomoc dla projektodawców (partnerów
regionalnych), którzy chcieliby realizować projekty wpisujące się w zdefiniowane w niniejszym
dokumencie przedsięwzięcia.
Wybór wyspecjalizowanego podmiotu zapewni wysoki poziom merytoryczny realizacji Programu,
w tym jego monitoringu.
Monitoring jest z istoty sprawdzeniem wyników realizacji strategii wobec oczekiwań. 106 Stąd, aby
zbadać stopień realizacji Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie
105

Takie wskazania zawiera: Jak rozwijać Regionalne Inicjatywy Społeczeństwa Informacyjnego? Przewodnik
IANIS, The European Regional Information Society Association.
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Łódzkim do roku 2013 oraz wynikających z tego dokumentu poszczególnych priorytetów i działań
należy poddać jego zapisy systematycznemu procesowi monitorowania. Ramy procesu, nakreślone
w niniejszym rozdziale powinny służyć możliwie najbardziej efektywnemu wdrażaniu dokumentu, tak,
aby jego realizacja miała realne odzwierciedlenie we wzroście społeczno-gospodarczym regionu oraz
przekształcaniu województwa łódzkiego w region bogaty w kapitał wiedzy.

106

Indicators for monitoring and evaluation: A practical guide (draft working paper), European Commission, 23
stycznia 2006
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Rozdział VI. SŁOWNIK
Pojęcie

Wyjaśnienie

Analiza SWOT/TOWS

Analiza typu SWOT/TOWS należy do kanonu metod zarządzania
strategicznego. Pozwala przeanalizować mocne strony i słabości regionu
wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. SWOT - jest
skrótem pochodzącym od pierwszych liter angielskich słów: strenghts
(mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse),
threats (zagrożenia). Znajduje ona zastosowanie na poziomie zarządzania
całym podmiotem/regionem, poszczególnymi strategicznymi jednostkami
i dziedzinami funkcjonalnymi. Służy bowiem wypracowaniu ogólnej strategii
rozwoju podmiotu/regionu, a także strategii dotyczących poszczególnych
jednostek funkcjonalnych.
Jest metodą systematycznego mierzenia oraz porównywania sposobów
działania podmiotu w stosunku do liderów (best in the class, best in the
industry, world class). Benchmark można przetłumaczyć na język polski
jako wzorzec, punkt odniesienia lub model.
Wyróżnia się trzy rodzaje benchmarkingu:
wewnętrzny, stosowany szczególnie w dużych, wieloodziałowych
podmiotach; jego zaletą jest łatwy dostęp do danych oraz
możliwość współpracy oddziałów przedsiębiorstwa;
zewnętrzny, stosowany w odniesieniu do bezpośrednich
konkurentów;
funkcjonalny, prowadzony niezależnie od branży; polega na
porównywaniu procesów produkcyjnych, metod zarządzania i
dystrybucji, sposobów projektowania i innych obszarów działania
podmiotów, niezależnie od ich branży.
KE definiuje 107 dostęp szerokopasmowy w odniesieniu do różnych technik
dostępowych, oferujących określone przepustowości. W chwili obecnej
rozróżnia się następujące przepustowości:
podniesiona przepustowość > 384kbit/s,
szerokopasmowy dostęp bieżącej generacji > 2Mbit/s,
szerokopasmowy dostęp następnej generacji > 10Mbit/s.
Przeciętne połączenie szerokopasmowe jest obecnie określane jako 25
razy szybsze od połączeń wydzwanianych.
Dostęp szerokopasmowy pozwalać winien na korzystanie w dowolnym
momencie, wszystkim zakładanym użytkownikom współdzielącym
połączenie, między innymi z usług takich jak:
video konferencje o podstawowej jakości (<35fps)
streaming audio
streaming video.
To systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia
zasobu wiedzy, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej
wiedzy. Działalność B+R odróżnia od innych rodzajów działalności
dostrzegalny element nowości i eliminacja niepewności naukowej i/lub
technicznej, czyli rozwiązanie problemu nie wypływające w sposób
oczywisty z dotychczasowego stanu wiedzy. Działalność B+R obejmuje
trzy rodzaje działalności badawczej: badania podstawowe i stosowane oraz
prace rozwojowe. Ustawa o zasadach finansowania nauki w obszarze
działalności B+R rozróżnia badania naukowe obejmujące łącznie:
badania podstawowe, obejmujące działalność badawcząeksperymentalną lub teoretyczną, podejmowaną w celu zdobycia
nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierunkowaną na
bezpośrednie zastosowanie w praktyce
badania
stosowane,
obejmujące
działalność
badawczą
podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowaną na
zastosowanie w praktyce
oraz
prace rozwojowe – prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę,
prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia
istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów,
systemów lub metod

Benchmarking

Dostęp szerokopasmowy

Działalność badawczo rozwojowa
(Research and Development)

107

http://www.euractiv.com/en/infosociety/eu-broadband-policy/article-117450
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badania przemysłowe – planowe badania mające na celu
pozyskanie nowej wiedzy, która może być przydatna do
opracowania nowych albo znaczącego udoskonalenia istniejących
produktów, procesów lub usług
badania przedkonkurencyjne – przekształcanie wyników badań
przemysłowych na plany, założenia lub projekty nowych,
zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów, włączając w to
wykonanie prototypu nieprzydatnego komercyjnie; badania te nie
obejmują rutynowych lub okresowych zmian dokonywanych
w istniejących produktach, liniach produkcyjnych, procesach
produkcyjnych, usługach i innych działaniach, nawet jeżeli te
zmiany stanowią usprawnienie.

e-biznes
((e-Business)

Elektroniczna administracja
(e-Government)

e-Learning

eRozwój

e-Zdrowie
e-Health

W pojęciu działalności B+R nie mieści się działalność wspomagająca
badania, prace wdrożeniowe oraz tzw. badania rutynowe. Działalność
B+R, kończy się wraz z opracowaniem prototypów czy instalacji
pilotowych.
Działalność B+R prowadzona jest przez pracowników naukowobadawczych oraz techników i pracowników równorzędnych.
Działalność gospodarcza oparta na zastosowaniu technologii ICT
(w szczególności stron www i aplikacji internetowych). Termin ten został
wprowadzony przez pracownika IBM Lou Gerstner`a w 1995 roku. Pojęcie
elektronicznego biznesu obejmuje m.in. wymianę informacji między
producentami, dystrybutorami i odbiorcami produktów i usług, zawieranie
kontraktów, przesyłanie dokumentów, prowadzenie telekonferencji,
pozyskiwanie nowych kontaktów, wyszukiwanie informacji, etc.
e-biznes określa się również jako integrację przepływu informacji między
działami wewnętrznymi przedsiębiorstwa z jego aktywnością w Internecie.
Zastosowanie technologii komunikacji i informacji (ICT) do planowania,
realizacji i monitorowania zadań administracji publicznej. Należy
zaznaczyć, iż literatura branżowa wprowadza również pojęcie eGovernance (e-Rządzenie) jako pojęcie szersze, obejmujące swym
zasięgiem całe spektrum relacji oraz sieci wewnątrz administracji, odnośnie
wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Elektroniczna
administracja, z kolei, to pojęcie węższe dotyczące rozwoju usług on-line
dla obywatela, usług takich jak e-Podatki, e-Transport, eZdrowie.
e-Learning (e-kształcenie) Jest metodą nauki przy wykorzystaniu narzędzi
informatycznych i komunikacyjnych. Cechą charakterystyczną e-Learningu,
odróżniającą go od tradycyjnych metod nauki jest to, że główny ciężar
nauki i wzmożona aktywność spoczywa na uczącym się, a nie na
nauczycielu.
Wyróżnia się następujące rodzaje kształcenia on-line:
web-course, tzw. web-kursy oparte wyłącznie na kursach
internetowych; zawartość i transfer materiałów odbywa się
wyłącznie w środowisku www;
web-enhanced, kursy wzmocnione Internetem – podobne do
tradycyjnych kursów wzmocnione elementami web-courses;
web-supplemented – tradycyjna nauka wzbogacona pewnymi
elementami internetowymi np.: strony www, poczta elektroniczna.
Rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez wykorzystanie do
dynamizacji procesów rozwojowych rozwiązań teleinformatycznych (ICT).
Podstawowymi obszarami
zastosowania ICT dla rozwoju są:
upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji, modernizacja
administracji oraz stymulowanie wzrostu gospodarczego, w tym
produktywności i wydajności pracy.
Zastosowanie technologii ICT, mające na celu wspieranie działań na rzecz
ochrony zdrowia mieszkańców, opieki zdrowotnej i zwiększenia
efektywności placówek służby zdrowia. W kwietniu 2004 r. Komisja
Europejska przyjęła „Plan Działań eZdrowie”, którego celem jest
doprowadzenie do stworzenia do 2010 r. ponadgranicznej przestrzeni
informacyjnej na temat zdrowia. Wprowadzenie planu w życie wymagać
będzie od krajów członkowskich współpracy, a także:
wymiany informacji na temat rozwoju eZdrowia
w poszczególnych państwach,
wymiany doświadczeń w celu unikania tych samych błędów.
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Foresight regionalny

i2010 — Europejskie
społeczeństwo informacyjne na
rzecz wzrostu i zatrudnienia

Infrastruktura

teleinformatyczna

Inkubator technologiczny

Organizacja pozarządowa
Non–Governmental Organisation,
NGO
Partnerstwo publiczno – prywatne

Priorytety w zakresie rozwoju eZdrowia:
lepsza, bardziej dostępna i bardziej efektywna ochrona zdrowia,
transeuropejska (ponadgraniczna) ochrona zdrowia obywateli Unii
Europejskiej na całym jej terenie
wzrost innowacyjności i rozwoju badań w dziedzinie medycyny
Systematyczny, partycypacyjny proces, obejmujący budowanie wizji
przyszłości średnio i długoterminowej, ukierunkowany na informowanie
decydentów, wpływanie na ich bieżące decyzje i mobilizowanie do
wspólnych działań. Foresight regionalny stosowany jest, na mniejszą,
terytorialnie określoną skalę.
Foresight może pomóc regionom przełamać bariery, wyrażać
długoterminowe wizje i rozwijać ich bieżące plany i decyzje. Może on być
użyty w celu informowania decydentów i budowania sieci współpracy, aby
wzmocnić krajowe/regionalne możliwości wpływania na przyszłe problemy.
i2010 to dokument stanowiący całościową strategią na rzecz modernizacji i
organizacji instrumentów, którymi dysponuje Komisja Europejska, a które
służyć
mają
rozwojowi
gospodarki
cyfrowej.
W szczególności KE będzie wspierać rozwój szybkich i bezpiecznych łączy
szerokopasmowych, dzięki którym Europejczycy będą mieli dostęp do
bogatej i zróżnicowanej zawartości internetowych, wzbogacanych również
dzięki realizacji i2010.
Komisja wskazała na trzy zasadnicze priorytety w dziedzinie kształtowania
nowej polityki społeczeństwa informacyjnego. Są nimi:
stworzenie otwartego i konkurencyjnego rynku dla rozwoju SI oraz
usług medialnych w Unii;
zwiększenie poziomu inwestycji w badania naukowe nad
technologiami społeczeństwa informacyjnego o 80 proc.
promowanie integracji SI w Europie.
Głównym celem jaki postawiła KE w tym dokumencie jest transformacja
krajów Unii Europejskiej w silne i konkurencyjne społeczeństwa oparte na
wiedzy. „I” w tytule oznacza trzy zagadnienia:
przestrzeń informacyjną,
innowacje i inwestycje
integrację.
Na strukturę tą składają się systemy i sieci teleinformatyczne. Umożliwia
ona świadczenie usług on–line poprzez urządzenia telekomunikacyjne oraz
serwery wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem.
To typ programu inkubacji przedsiębiorczości, rozwijany w otoczeniu lub
powiązaniu z instytucjami naukowo-badawczymi, definiowany jako
wyodrębniony organizacyjnie i oparty na nieruchomości ośrodek, łączący
ofertę lokalową z usługami wspierającymi rozwój firm.
Główne funkcje inkubatora technologicznego obejmują wspomaganie
rozwoju nowo powstałych firm oraz optymalizację warunków dla transferu i
komercjalizacji technologii poprzez:
kontakty z instytucjami naukowymi i ocenę przedsięwzięć
innowacyjnych;
usługi
wspierające
biznes,
np.
doradztwo
finansowe,
marketingowe, prawne, organizacyjne i technologiczne;
pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym funduszy
ryzyka;
tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności
gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, tzw. efekty
synergiczne;
dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność
gospodarczą;
dostęp do laboratoriów w placówkach naukowych.
Organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) i
działająca z inicjatywy własnej na rzecz wybranego przez siebie wycinka
interesu publicznego.
Partnerstwo publiczno – prywatne definiowane jest jako oparta na umowie
o partnerstwie publiczno – prywatnym współpraca podmiotu publicznego i
partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego, jeżeli odbywa
się na zasadach określonych w ustawie.
Definicja ta wynika z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie
publiczno–prywatnym (Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1420).
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Podpis elektroniczny
digital signature

Polityka regionalna

Regionalny Program Operacyjny
RPO

Sieć aniołów biznesu

Społeczeństwo informacyjne
information society

Podpis elektroniczny to ogólna nazwa różnych technik potwierdzania
autentyczności dokumentu i tożsamości jego nadawcy przy wymianie
informacji drogą elektroniczną. Podpis elektroniczny musi spełnić te same
warunki co podpis zwykły, tzn. powinien być trudny lub niemożliwy do
podrobienia, stwarzać możliwość weryfikacji i trwale łączyć się z
dokumentem. Praktyczne formy podpisów cyfrowych stały się dostępne
dzięki rozwojowi kryptografii z kluczem publicznym i podlegają na
dołączeniu do dokumentu skrótu, zaszyfrowanego kluczem prywatnym
strony podpisującej.
Polityka regionalna UE jest tematycznie uporządkowanym, wytyczanym
przez ośrodek decyzji, działaniem mającym na celu, przy pomocy zespołu
instrumentów prawnych i finansowych, usunięcie dysproporcji w rozwoju
gospodarczym i społecznym regionów w UE oraz zapewnienie
zrównoważonego wzrostu wszystkich jej obszarów z zachowaniem jej
wewnętrznej spójności ekonomicznej i społecznej. 108
Narzędziem polityki regionalnej są fundusze strukturalne, które mają
zapobiec powiększaniu się różnic i wspomóc biedniejsze rejony Europy.
Zgodnie z uzgodnieniami szczytu berlińskiego (marzec 1999) i treścią
Rozporządzenia 1260/99 skomasowano większość dotychczasowych
priorytetów tej polityki w trzech celach :
• Cel 1 - wspieranie rozwoju regionów zapóźnionych w rozwoju oraz słabo
zaludnionych regionów północnej Europy
• Cel 2 - wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji obszarów
stojących w obliczu problemów strukturalnych
• Cel 3 - wspieranie adaptacji i modernizacji polityk oraz systemów
kształcenia, szkolenia i zatrudnienia poza obszarem celu 1. Cel 3 jest
jedynym celem zorientowanym horyzontalnie. Koncentruje się na
wspieraniu działań w regionach nie uwzględnionych w zakresie celu 1 i 2, a
dotyczących modernizacji rynków pracy. Finansowany wyłącznie z EFS.
Regionalny program operacyjny (RPO) jest dokumentem programowym
danego województwa, służącym realizacji Narodowego Planu Rozwoju.
Składa się on ze spójnego zestawienia priorytetów operacyjnych i działań,
odnoszących się do województwa. Za przygotowanie RPO odpowiedzialny
jest zarząd województwa.
Anioł Biznesu (ang. Business Angel) to inwestor prywatny, który własne
nadwyżki finansowe lokuje w nowe, dobrze rokujące firmy, które dzięki
zastrzykowi kapitałowemu mogą szybko (w ciągu 2-4 lat) „rozwinąć
skrzydła”, dając inwestorowi wysoki wzrost wartości jego udziałów.
Polska Sieć Aniołów Biznesu PolBAN (jako pierwsza w Polsce – od 2003
r.) jest instytucją, która grupuje Anioły oraz zajmuje się promocją,
organizacją i rozwojem angel investing.
W powszechnym rozumieniu społeczeństwo informacyjne to, takie które
stosuje różnego rodzaju nowoczesne technologie służące gromadzeniu,
analizowaniu i przesyłaniu informacji. Przede wszystkim jednak posiada
instrumenty niezbędne do korzystania z tych technologii, czyli wiedzę.
Powszechnemu
zastosowaniu
technologii
towarzyszą
zmiany
organizacyjne, ekonomiczne, społeczne, mające wpływ na wszystkie sfery
życia i działalności ludzi.
Dotychczasowe analizy teoretyczne, pozwalają odnosić rozumienie terminu
społeczeństwo informacyjne do czterech znaczeń:
ideologicznego, gdzie społeczeństwo informacyjne określane jest
w kategoriach polityki państwa wobec zachodzących transformacji
gospodarczych i społecznych;
ewolucyjnego, odnoszonego do znanych koncepcji fal
rozwojowych (rolnictwo, przemysł, wiedza i komunikacja) i
przypisywanych im określonych typów społeczeństw (rolnicze,
industrialne, informacyjne);
technologicznego, kiedy utożsamia się rozwój gospodarczy i
społeczny ze spektakularnym rozwojem technologii informacyjnej,
przekształcającej systemy pracy, zatrudnienia, sprawowania
władzy, edukacji, gospodarowania, w wyniku czego powstają
nowe wzory kulturowe i cywilizacyjne;

108

Rudnicki M., 2000. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Poznań
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Spółki typu spin-off i spin-out

Strategia lizbońska

Technologie
informacji i
komunikacji
Information and Communication
Technologies (ICT)
Wykluczenie informacyjne
digital divide

poznawczego, związanego z tworzeniem teorii socjologicznych
celem odnalezienia analitycznego paradygmatu istoty i sensu
kształtowania społeczeństwa informacyjnego
Transfer technologii jest możliwy między innymi dzięki instytucjom
wspierającym kontaktowanie się sfery nauki ze sferą przedsiębiorczości.
Takimi pośrednikami są m.in. centra transferu technologii, które pełnią rolę
łącznika pomiędzy sektorem naukowo-badawczym a przedsiębiorstwami.
Ich zadaniem jest również zachęcanie naukowców do rynkowego
wykorzystywania wyników badań poprzez tworzenie własnych firm. Takie
firmy noszą ogólną nazwę spółek odpryskowych (z angielskiego spin-off), a
w węższym ujęciu firm tworzonych w środowisku naukowym – spin-out.
Spin-out – to początkująca firma, utworzona na bazie własności
intelektualnej szkoły wyższej, w której zazwyczaj szkoła wyższa ma
udziały.
Firma typu spin-off/spin-out – to nowa wyłoniona z organizacji
macierzystej, założona w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności
zespołu badawczego działającego na uczelni lub w przemyśle.
Spin-off w ujęciu korporacyjnym – to firma powstała poprzez wydzielenie
się zespołu, departamentu, oddziału z innej organizacji. Procesy
wydzielania spin-off są często elementem strategii firmy polegającej na
skupianiu się przedsiębiorstwa na swojej kluczowej działalności bądź są
elementem restrukturyzacji – podziału dużego przedsiębiorstwa na
mniejsze firmy w celu zwiększenia elastyczności działania. Szczególnym
rodzajem firm spin-off są firmy wywodzące się uczelni i placówek naukowobadawczych, nazywane coraz częściej spin-out.
To wieloletni programu reform i zmian strukturalnych dla Europy, przyjęty
na szczycie przywódców państw UE w marcu 2000 r. w Lizbonie,
posiadający rangę nadrzędnego instrumentu kreowania rozwoju
społeczno-gospodarczego Unii do 2010 roku. Głównym celem Strategii
Lizbońskiej jest stworzenie na obszarze UE do końca 2010 roku
najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki światowej, opartej na
wiedzy; zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy oraz zapewniającej
spójność społeczną.
Realizacji Strategii Lizbońskiej służyć mają działania, określone w pięciu,
komplementarnych obszarach:
przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy obejmującego
rozwój społeczeństwa informacyjnego, wzrost znaczenia nauki i
badań, stymulowanie zdolności innowacyjnych oraz kształtowanie
kwalifikacji i umiejętności pod potrzeby przyszłych rynków pracy;
liberalizacji i integracji rynków i sektorów sieciowych dotychczas
wyłączonych z reguł wspólnego rynku (telekomunikacja,
energetyka, transport, poczta, usługi finansowe);
rozwoju przedsiębiorczości, kształtowania warunków wolnej
barier
konkurencji
poprzez
deregulację
i
likwidację
administracyjno-prawnych, tworzenie i rozwój biznesu, łatwiejszy
dostęp firm i przyszłych przedsiębiorców do kapitału, wiedzy i
technologii;
wzrostu zatrudnienia i przebudowy modelu społecznego poprzez
uelastycznienie rynków pracy, wzrost aktywności zawodowej,
doskonalenie systemów edukacji, unowocześnienie modelu
zabezpieczeń społecznych oraz ograniczanie biedy i wykluczeń
społecznych;
wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i zachowania
środowiska naturalnego.
Technologie
pozwalające
na
wykorzystywanie,
modyfikowanie,
przechowywanie i wymianę informacji, a także umożliwiające efektywną
komunikację. Technologiami tego typu są np.
sieć Internet,
poczta elektroniczna (e-mail)
wewnętrzna sieć firmowa (Intranet).
Podział na osoby mające dostęp do nowoczesnych technologii i osoby
pozbawione takiej możliwości.
Zjawiska wykluczenia cyfrowego nie da się jednak sprowadzić tylko do
nierównego dostępu do nowoczesnych technologii i podziału na
podłączonych i niepodłączonych do sieci. Digital divide należy rozpatrywać
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także pod kątem:
kompetencji kulturowych i umiejętności
Internetem,
sposobu łączenia się z Internetem,
podziału na poziomie globalnym,
wymiaru językowego.
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Załącznik. INFRASTRUKTURA DOSTĘPOWA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
1. Opis infrastruktury dostępowej w województwie łódzkim
W ramach prac nad Programem Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim
do roku 2013 autorzy dokumentu wspólnie z władzami samorządowymi regionu zwrócili się do
największego operatora telekomunikacyjnego w regionie oraz do jednostek zarządzających sieciami
LODMAN i PIONIER o udostępnienie danych, dotyczących infrastruktury dostępowej na terenie
województwa.
Załącznik, opisujący infrastrukturę dostępową zawiera informacje udostępnione przez:
1. Telekomunikację Polską S.A.
2. Politechnikę Łódzką (właściciela sieci LODMAN).
3. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (właściciela sieci
PIONIER).
4. Operatora sieci telefonii komórkowej ORANGE.
Udostępnione dane i informacje winny być traktowane komplementarnie do treści przedstawionych w:
• rozdziale II – DIAGNOZA STANU ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W
WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM – ROK 2006
• rozdziale III – WIZJA I MISJA ORAZ PRIORYTETY STRATEGICZNE ROZWOJU
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM DO ROKU 2013
• rozdziale IV – PROJEKTY GŁÓWNE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2013.
Zawarte w załączniku dane i informacje stanowią, wraz z przedstawionymi w dokumencie wnioskami i
rekomendacjami autorów, podstawę do oceny sytuacji wyjściowej w zakresie infrastruktury dostępu do
Internetu w województwie łódzkim. Ponadto winny one także dostarczać władzom samorządowym
istotnych przesłanek dla podejmowania decyzji, dotyczących projektów i przedsięwzięć o charakterze
infrastrukturalnym, proponowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego w Województwie Łódzkim do roku 2013.
1.1.

Infrastruktura Telekomunikacji Polskiej S.A.

Dane udostępnione przez Telekomunikację Polską S.A. ilustrują stan infrastruktury teleinformatycznej
w zakresie potencjału technologii ADSL w następujących obszarach:
• mapa inwestycji
• mapa możliwości sieciowych
• penetracja technologii.
Poniżej zamieszczono mapę przedstawiającą obszary/gminy, w których w latach 2006-2007 zostanie
uruchomiony nowy węzeł w technologii ADSL. Na mapie uwzględniono tylko te lokalizacje, gdzie
węzeł ADSL nie występuje.
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Mapa 1. Mapa inwestycji w technologię ADSL TP S.A w latach 2006-2007 w województwie łódzkim
Gminami województwa łódzkiego, które w roku 2007 będą doposażone w kolejny węzeł ADSL przez
Telekomunikację Polską S.A. są: Wartkowice, Dalków, Główno, Stryków, Szczerców, Biała i Rawa
Mazowiecka. Działania w tym zakresie przyczynią się do podniesienia stopnia penetracji technologii
ADSL na terenie województwa.
Kolejna mapa prezentuje ilość gospodarstw, które mają możliwość korzystania z usług ADSL wskutek
braku przeciwwskazań ze strony pętli lokalnej (od centrali do budynku) w odniesieniu do wszystkich
gospodarstw. Są to gospodarstwa z telefonem podłączonym po torze naturalnym (nie radiowym i nie
PCM). Zaznaczyć jednak należy, że zobrazowane dane nie uwzględniają długich pętli i kabli o
parametrach niewystarczających do uruchomienia usług ADSL. Mapa ta pokazuje obszary, na których
są potrzebne inwestycje leżące po stronie samorządów.
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Mapa 2. Możliwości sieciowe technologii ADSL w województwie łódzkim
Potencjał wykorzystania technologii ADSL na terenie województwa łódzkiego można uznać za duży.
W przypadku gmin: Kocierzew Południowy, Zduny, Ozorków, Maków, Zgierz, Łódź, Konstantynów
Łódzki, Rzgów, Lipce reymontowskie, Głuchów, Konstantynów Łódzki, Sieradz, Czarnocin, Ostrówek
wynosi powyżej 60%. „Białymi plamami” w zakresie możliwości sieciowych wykorzystania technologii
ADSL są gminy północnego regionu województwa takie jak: Nowe Ostrowy, Łanięta, Strzelce,
Oporów, Krzyżanów oraz Daszyna, a także gminy regionu południowego: Skomlin, Mokrsko,
Kleszczów, Strzelce Wielkie, nowa Brzeźnica, Żytno. Potencjał korzystania z usług technologii ADSL
na tych obszarach nie przekracza 19,9%.
Ponadto dane otrzymane od operatora pozwalają na określenie stopnia penetracji technologii ADSL
wśród gospodarstw domowych z telefonem, czyli określenie liczby usług ADSL w stosunku do liczby
gospodarstw domowych posiadających telefon w Telekomunikacji Polskiej SA. Największą penetrację
technologii odnotowuje się w gminach sąsiadujących z Łodzią od strony południowej. Są nimi:
Pabianice, Dobroń, Ksawerów, Rzgów, Tuszyn oraz Andrespol. Penetracja łącz ADSL na obszarach
wymienionych gmin przekracza 20%. Gminą sąsiadującą od północno-wschodniej strony z miastem
Łódź, której pokrycie technologią ADLS szacuje się także na poziomie powyżej 20%, jest Stryków.
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Penetrację technologią ADSL Łodzi, według danych przedłożonych przez Telekomunikację Polską
S.A szacuje się na poziomie od 10% do 14,9%. Wskaźnik ten jest dominujący w skali całego
województwa łódzkiego. Jedynie 13 gmin ze 177 posiada penetrację technologii ADSL na poziomie od
15% do 19,9%.
Najniższy współczynnik penetracji technologią ADSL w województwie łódzkim, od 0% do 0,1%,
właściwy jest dla gmin: Łanięta, Oporów, Krzyżanów, Daszyna, Kleszczów, Strzelce Wielkie, Nowa
Brzeźnica, Żytno, Łęki Szlacheckie oraz Regnów. Gminy te stanowią „białe plamy” na mapie
województwa łódzkiego.

Mapa 3. Penetracja technologii ADSL TP S.A w województwie łódzkim
Dokonując analizy udostępnionych informacji i danych zawartych w mapach nr 1, 2 oraz 3 stwierdzić
należy, że pokrycie województwa łódzkiego technologią ADSL przez Telekomunikację Polską S.A. do
roku 2007 jest bliskie 100%. Jednocześnie potencjał wykorzystania usług, świadczonych przy
wykorzystaniu technologii ADSL w województwie łódzkim można uznać za duży.
1.1.1 Technologie wykorzystywane oraz planowane do wykorzystania przez Telekomunikację Polską
przedstawia poniższa tabela:
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Nazwa technologii

Opis

Dial–up

Dostęp tzw. wdzwaniany, umożliwia korzystanie z dostępu do Internetu
abonentom Publicznej Sieci Telefonicznej PSTN (ang. Public Switched
Telephone Network) z pośrednictwem modemu podłączonego do sieci
telefonicznej. Dostęp do sieci Internet uzyskiwany jest poprzez wybranie
numeru dostępowego. Prędkości uzyskiwane na łączu dial–up wynoszą
do 56 kb/s w kierunku do abonenta i do 33 kb/s w kierunku od abonenta,
przy wykorzystaniu protokołu transmisji V.90 (V.92).

SDI

Usługa Stałego Dostępu do Internetu realizowana z wykorzystaniem łącza abonenckiego. Modem zainstalowany u abonenta współpracuje z
komputerem za pomocą standardu RS 232, po stronie liniowej współpracuje z węzłem HIS zlokalizowanym w centrali telefonicznej za pomocą
protokołu liniowego 2B1 Q. Korzystanie z dostępu do Internetu nie blokuje
linii telefonicznej. Klientowi zostaje przydzielony stały adres IP. Prędkość
uzyskiwana na łączu SDI wynosi do 115 kb/s

ADSL (ADSL 2+)

Asymetryczna cyfrowa linia abonencka (ang. Asymmetric Digital Subscriber Line), to technologia, będąca odmianą DSL pozwalająca na podłączenie komputerów do Internetu. W standardzie tym wykorzystuje się
zwykłe telefoniczne przewody miedziane. ADSL pozwala na dużo szybszą komunikację niż technologia modemów telefonicznych. Aby możliwa
była wymiana danych zarówno abonent jak i operator ISP muszą umieścić na obu końcach linii telefonicznej modemy ADSL. W niektórych rozwiązaniach technicznych odbiorca Internetu musi dodatkowo skorzystać
ze splitera, który rozdziela sygnał ADSL od telefonicznego.ADSL pozwala na transmisję z prędkością od 16 kb/s do 8 Mb/s. Jednak najczęściej
tak szybkie jest tylko łącze w stronę klienta (ang. download). Prędkość
z jaką można wysyłać dane (ang. upload) jest zwykle dużo niższa np.
128/512 kb/s. Linia ADSL jest przydatna dla użytkownika pobierającego
dużo danych z Internetu. Technologia ADSL została opisana w rekomendacjach ITU -T G.992.1, G.992.2 (G.Lite) oraz w standardzie ANSI
T1.413-1998.

ATM

Asynchroniczny Tryb transmisji (ang. Asynchronous Transfer Mode) jest
szerokopasmową technologią komunikacyjną, która wykorzystywana jest
do przesyłania danych interakcyjnych, różnej wielkości plików, transmisji
głosu, a także sygnału wizyjnego, słowem multimediów. Standard ATM
jest stosowany w sieciach miejskich MAN jak i rozległych WAN. Połączenie pomiędzy odbiorcą a nadawcą, tworzone jest na podstawie informacji
zawartej w przesyłanych komórkach informacyjnych ATM (ang. ATMcel)
o jednakowych rozmiarach na zasadzie przełączania tych komórek (cellrelay). W sieci Telekomunikacji Polskiej sieć ATM wykorzystywany jest
jako sieć transportowa (tzw. core) dla usług transmisji danych, w tym dla
ADSL.

IP

Protokół internetowy (ang. Internet Protocol) jest bezpołączeniowym protokołem komunikacyjnym, generującym usługi datagramowe (pakietowe). IP łącznie z TCP (ang. Transmission Control Protocol) są oficjalnymi
protokołami sieci Internet.

FTTx

Technologia polegająca na doprowadzeniu medium transmisyjnego
(światłowodu) jak najbliżej siedziby Klienta w celu zapewnienia mu jak
największej prędkości transmisji (ang. Fiber to the...). Obecnie w sieci
dostępowej TP stosowana jest technologia FTTC (Fiber to the Curb) —
światłowód do krawężnika.

Tabela 1. Technologie dostępu do Internetu TP S.A.

1.2.

Infrastruktura sieci LODMAN w województwie łódzkim
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Obok zaprezentowanej powyżej infrastruktury technologii ADSL operatora TP S.A., na terenie
województwa łódzkiego występuje akademicka sieć LODMAN. Infrastruktura sieci LODMAN jest
własnością Politechniki Łódzkiej. Operatorem tej sieci jest Centrum Komputerowe Politechniki
Łódzkiej.
Dane dotyczące sieci LODMAN:
a)
Liczba linii LODMAN z długością traktów:
• własność Politechniki Łódzkiej - 51 linii o łącznej dł. 35 km,
• własność innych podmiotów dzierżawiona przez operatora LODMAN - 12 linii o
łącznej długości 21 km.
b)
Długość optyczna traktów LODMAN:
• własność Politechniki Łódzkiej - 1110 km,
• własność innych podmiotów dzierżawiona przez operatora LODMAN - 140 km.
c)
Liczba węzłów kablowych:
• 52 węzły optyczne z przełącznicami,
• 4 węzły optyczne tylko z mufami rozgałęźnymi (w kanalizacji teletechn.).
d)
Liczba węzłów w których można dokonać podłączenia klientów – 56.
e)
Liczba portów dostępowych: FE, E, Serial, Asynch:
• Przepustowość od 10Mb/s do 1Gb/s standard Ethernet – 367,
• Przepustowość od 2Mb/s do 4Mb/s, serial synchr. standard G703/V35 – 95,
• Przepustowość od 9,6Kb/s do 115 Kb/s, serial asynchr. standard RS232 – 42.
Dane dotyczące zaprojektowanych inwestycji przez Politechnikę Łódzka:
a) Liczba linii LODMAN z długością traktów:
• własność Politechniki Łódzkiej - 16 linii o łącznej dł. 10 km.
b) Długość optyczna traktów LODMAN:
• własność Politechniki Łódzkiej - 300 km.
c) Liczba węzłów kablowych:
• 10 węzły optyczne z przełącznicami,
• 3 węzły optyczne tylko z mufami rozgałęźnymi (w kanalizacji teletechn.).
d) Liczba węzłów, w których można dokonać podłączenia klientów – 13.
e) Liczba portów dostępowych: FE, E, Serial, Asynch:
• Przepustowość od 10Mb/s do 1Gb/s standard Ethernet – 240.
1.3.

Infrastruktura sieci PIONIER w województwie łódzkim

Infrastruktura sieci PIONIER w części kablowej jest własnością Instytutu Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Operatorem sieci PIONIER w warstwie teletransmisyjnej jest
Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Na
podstawie umowy konsorcjalnej 22 jednostek naukowo-badawczych, w tym Politechnika Łódzka oraz
Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe jako operator sieci LODMAN, ma prawo wykorzystywać
część włókien sieci kablowej PIONIER na potrzeby budowy sieci regionalnej.
Sieć PIONIER służy głównie ośrodkom akademickim do celów naukowych oraz do wytworzenia i
testowania pilotażowych usług społeczeństwa informacyjnego.
4000 kilometrów światłowodów sieci PIONIER łączy obecnie 21 miejskich sieci komputerowych w
miastach: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Kielce, Koszalin,
Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Puławy, Radom, Rzeszów, Toruń, Warszawa,
Wrocław, Zielona Góra.
Na rok 2006 zaplanowano budowę kolejnych 1200 km linii optycznych sieci PIONIER, w celu
połączenia własnymi światłowodami wszystkich sieci MAN (ang. Metropolitan Area Network - miejska
sieć komputerowa) i zamknięcia pętli optycznych.
Dane statystyczne sieci PIONIER na terenie woj. łódzkiego.
a) Węzły kablowe PIONIERa w regionie łódzkim:
• Przełącznice (można się dołączyć bez przebudowy istniejących kabli) – 13 węzłów.
Lokalizacje:
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•
•
•
•
•
•
•
b)

Radomsko - 1 węzeł (GPZ Młodzowy),
Piotrków - 2 węzły (GPZ Północ, GPZ Wschód),
Tomaszów - 2 węzły (GPZ Tomaszów 1, GPZ Tomaszów 2),
Łódź - 2 węzły (GPZ Janów, Centrum Komputerowe PŁ),
Koluszki - 2 węzły (GPZ Koluszki, GPZ Odlewnia),
Skierniewice - 2 węzły (budynek ZEŁT w Skierniewicach, GPZ Widok),
Sochaczew - 2 węzły (GPZ Boryszew, GPZ Sochaczew).
Mufy kablowe (aby skorzystać trzeba dospawać kabel) - 60 szt.

Najistotniejsze lokalizacje:
• 2 WĘZŁY (GPZ Łaznów na odcinku Janów-Tomaszów oraz GPZ Bronisławów na
odcinku Tomaszów - Piotrków).
• Mufa na słupie energetycznym 110kV: odgałęźnym w kierunku elektrowni i kopalni
Bełchatów (a potem w kierunku Bełchatowa).
Aktualnie zrealizowane węzły LODMAN na infrastrukturze PIONIER:
a) węzeł w Skierniewicach podłączony łączem 100Mbps, planowane podniesienie
przepustowości łącza do 1Gb/s, planowana rozbudowa węzła o urządzenie
dostępowe 12 portów 10/100/1000 Mb/s Eth,
b) węzły w Tomaszowie i Piotrkowie (Tomaszów 1 i Piotrków Wschód), przyłączone
traktem optycznym 1Gb/s, w każdym węźle jest jeszcze dostępnych po 10 portów
10/100/1000 Mb/s Eth.
Rysunek poniżej przedstawia przebieg sieci akademickiej PIONIER na terenie województwa
łódzkiego.
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Mapa 4. Przebieg sieci PIONIER w województwie łódzkim
Miastami, przez które przebiega sieć PIONIER w województwie łódzkim są: Skierniewice, Brzeziny
oraz kolejno Pabianice, Łask, Zduńska Wola i Sieradz. W mieście Łódź następuję rozgałęzienie sieci.
Nitka biegnąc na południe przechodzi przez Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Radomsko.
1.4.

Mapa pokrycia siecią GSM - operator ORANGE
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Mapa 5. Mapa pokrycia operatora telefonii komórkowej ORANGE
Na podstawie informacji udostępnionych przez jednego z operatorów telefonii komórkowej - Orange
stwierdzić należy, że pokrycie województwa łódzkiego technologią EDGE na zewnątrz budynku jest
bardzo duże i przekracza 60% całego regionu. W miejscach braku technologii EDGE wstępuje
technologia GSM lub GPRS. „Białe plamy” pokrycia sygnałem przez operatora należą do rzadkości i
zlokalizowane są w dużej części w obrębie obszarów granicznych regionu.
1.5.

Podsumowanie

Porównując prezentowane dane ze wskaźnikiem potencjału eRozwoju, który określony został w
rozdziale II. 1 WSKAŹNIK POTENCJAŁU eROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, stwierdzić
należy, że najwyższy poziom tego wskaźnika pokrywa się w większości przypadków z obszarami,
gdzie dostęp do infrastruktury jest najlepszy. TP S.A. najwięcej usług związanych z technologią ADSL
świadczy dla powiatów podregionu łódzkiego, zlokalizowanego na południe od Łodzi. Podobnie jest ze
wschodnią częścią województwa, gdzie zarówno potencjał eRozwoju oraz zakres usług świadczonych
za pomocą technologii ADSL przez TP S.A., osiągają najwyższy wskaźnik. „Białe plamy”
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województwa łódzkiego w zakresie penetracji technologii ADSL, także w większości przypadków
pokrywają się z „białymi plamami” eRozwoju województwa.
Analizując istniejącą oraz zaplanowaną w województwie infrastrukturę sieci LODMAN
i PIONIER, stwierdzić należy, że potencjał wykorzystania istniejącej sieci teleinformatycznej na rzecz
projektów i przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym, proponowanych do realizacji
w ramach Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim do roku 2013,
jest duży. Planowane przez Telekomunikację Polską S.A. inwestycje, wspomagające istniejącą
infrastrukturę sieci akademickich PIONIER i LODMAN, sprawią, że potencjał województwa łódzkiego
w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie oceniany na wysokim poziomie.
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