
 
Zakres Projektu Systemowego. 
 
Działania dotyczące budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego są jednymi  
z najwaŜniejszych w Programach Operacyjnych na lata 2007-2013. Działania te 
przewidziane są w wielu programach, zarówno krajowych, jak i regionalnych, a kaŜde  
z nich nakierowane jest na osiągnięcie ściśle określonego celu, komplementarnego 
względem pozostałych. Komplementarność tych działań, podkreślana przy kaŜdym 
działaniu w kaŜdym Programie Operacyjnym, stanowi ramę spinającą, zapewniając 
by poszczególne projekty i działania w optymalnym stopniu prowadziły do osiągnięcia 
celu nadrzędnego, tj. rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy i wykorzystującego 
nowe technologie.  
 
Celem  nadrzędnym „Projektu systemowego dla wspierania działań podejmowanych 
na rzecz kształtowania podstaw społeczeństwa informacyjnego” jest zapewnienie 
spójno ści w zakresie projektowania i realizacji wzajemnie komplementarnych 
projektów  podejmowanych w ramach działań 8.3, 8.4 PO IG, Regionalnych 
Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a w 
konsekwencji efektywniejsze i skuteczniejsze osi ągni ęcie stawianych przed 
tymi projektami celów zwi ązanych z budow ą społecze ństwa informacyjnego. 
 
Zespół zarządzający Projektem Systemowym powstanie pod nadzorem UKE i 
zaplanuje działania koordynacyjne dla programów: 8.3, 8.4, RPO i PO RPW oraz 
działania skierowane na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zespół projektowy 
będzie nadzorowany przez Komitet Sterujący (MRR, MSWiA, UKE) oraz będzie 
blisko współpracował z Międzyresortowym Zespołem ds. Realizacji Programu 
„Polska Cyfrowa”. 
 
Zespoły problemowe z udziałem ekspertów zewnętrznych wypracują rozwiązania 
systemowe we wskazanych obszarach koordynacji oraz przeprowadzą inne działania  
objęte niniejszym Projektem. Zgodnie z Programem Operacyjnym Innowacyjna 
Gospodarka i jego Uszczegółowieniem, całokształt zadań objętych niniejszym 
Projektem Systemowym obejmuje: 
 

a) Koordynacj ę działania 8.3 PO IG, 8.4 PO IG , PO RPW i regionalnych 
programów operacyjnych, w zakresie społeczeństwa informacyjnego, 

b) Wsparcie doradcze  działania 8.3 PO IG, 8.4 PO IG , PO RPW i regionalnych 
programów operacyjnych, w zakresie społeczeństwa informacyjnego, 

c) Wsparcie potencjalnych beneficjentów  działania 8.3 i 8.4 PO IG  
w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia i prowadzenia 
inwestycji w zakresie infrastruktury teleinformatycznej, 

d) Wykonanie ekspertyz  związanych z realizacją projektów w działaniach 8.3 i 
8.4 PO IG, 



e) Prowadzenie szkole ń dla potencjalnych beneficjentów działań 8.3 i 8.4 PO IG 
oraz osób wykluczonych cyfrowo - działania promocyjne w zakresie 
społeczeństwa informacyjnego, 

f) Działania promocyjne  dla działań 8.3 i 8.4 PO IG oraz informowanie  
potencjalnych beneficjentów działań 8.3 i 8.4 PO IG o moŜliwości uzyskania 
wsparcia (kampanie informacyjne, promocje w mediach, seminaria, 
konferencje, konsultacje w regionach, etc.). 

 
Określone powy Ŝej działania b ędą obejmowa ć w szczególno ści: 
 

• Wsparcie beneficjentów wyŜej wymienionych działań w zakresie doradczym, 
eksperckim, badawczym, prawnym oraz szkoleniowym i promocyjnym, 

• Koordynacja budowy infrastruktury w zakresie wspólnych parametrów 
technicznych dla wymiany ruchu telekomunikacyjnego pomiędzy 
wybudowanymi sieciami a siecią publiczna,   

• Wsparcie w procesie zamówień publicznych, 
• Przygotowanie wzorów dokumentów niezbędnych do uzyskania np. notyfikacji 

projektu przez KE,  
• Promocję i informowanie o praktykach budowy sieci telekomunikacyjnych oraz  

o moŜliwościach uzyskania wsparcia,  
• Organizacja i prowadzenie szkoleń dla przyszłych beneficjentów działań czyli: 

jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, mikro-
małych i średnich przedsiębiorstw,  

• Wsparcie beneficjentów w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do 
realizacji projektu (analizy, ekspertyzy, przeprowadzanie zamówień 
publicznych, modeli współpracy, modeli procesów inwestycyjnych, etc ) 

• Organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych, 
• Promowanie Internetu jako medium wspierającego realizację celów osobistych  

i zawodowych społeczeństwa, 
• Organizowanie i prowadzenie odpowiednich programów edukacyjnych a takŜe 

wspieranie rozwoju kształcenia podstawowego w zakresie nowoczesnych 
narzędzi i technologii teleinformatycznych, 

• Promowanie i nagłaśnianie działań administracji rządowej i samorządowej, 
przenoszącej szereg kontaktów z obywatelami do Internetu. 


