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Zaprojektuj
przyszłość

MAPA W INTERNECIE

Technologie cyfrowe zawładnęły światem. Dla młodego pokolenia komórka, laptop czy tablet to 
akcesoria, bez których trudno wyobrazić sobie życie. A co z ludźmi nieco starszymi? Co z mieszka-
jącymi w mniej zurbanizowanych rejonach kraju? 
Rozwiązaniem są unijne programy, które mają na celu wspieranie rozwoju technologii cyfro-
wych. Nie tylko w sensie postępu technicznego, który w tej sferze osiągnął zawrotne wręcz tem-

po, ale przede wszystkim – w znaczeniu upowszechniania zdobyczy informatycznej rewolucji, wyrównywa-
nia szans mieszkańców kraju w dostępie do internetu i uczeniu się korzystania z cyfrowych nowinek. Bardzo 
ważne jest też coraz skuteczniejsze wdrażanie informatyki w sterowanie gospodarką, usprawnianie zarządza-
nia przedsiębiorstwami i instytucjami.

CELE W PUNKTACH
Unijne programy, to między innymi Program Polska Cy-
frowa oraz Regionalny Program Województwa Śląskiego. 
Pierwszy z nich w skali kraju oferuje w latach 2014-2020 
ponad 2,17 mld euro na wspieranie rozwoju cyfryzacji. 
Jego cele szczegółowe zdefi niowano w ośmiu punktach:

  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 
przepustowościach;

  Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych;
  Cyfryzacja procesów back-offi  ce w administracji rzą-
dowej;

  Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sekto-
ra publicznego;

  Poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym 
e-usług publicznych;

  Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów 
dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w 
gospodarce i administracji;

  Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu;
  Informacja, promocja, doradztwo.

SZANSA SZANSIE NIERÓWNA
Chociaż w 2014 roku z dostępu do szerokopasmowego 
internetu korzystało 71 procent gospodarstw domowych, 
a 86 procent populacji łączyło się z internetem za pomo-
cą urządzeń mobilnych, regularnie, tj. przynajmniej raz 
w tygodniu, korzysta z elektronicznych form komuniko-
wania się tylko 63 procent Polaków. Często dlatego, że 
nie wiedzą, jak to robić, czyli – mówiąc językiem specja-
listów - brakuje im zaawansowanych kompetencji cyfro-
wych. To również przyczyna, dla której spora część społe-
czeństwa niechętnie korzysta z cyfrowej drogi komuni-

kacji z urzędami i instytucjami. Ale prawdą jest i to, że na 
razie tylko co drugi urząd w Polsce udostępnia e-usługi.
Wyeliminowanie różnic w dostępie do szerokopasmowe-
go internetu to zatem, z jednej strony, konieczność rozbu-
dowy sieci o wysokich parametrach, a z drugiej – ułatwie-
nie nauki obsługi komputera i korzystania z elektronicz-
nych form przekazu osobom starszym i zamieszkałym na 
wsi czy w małych miasteczkach. Zgodnie z Narodowym 
Planem Szerokopasmowym zakłada się, że do 2020 roku 
prawie każdy Polak będzie miał dostęp do 
szybkiego internetu.

OD URZĘDU DO WIDEO
Program zakłada również poszerzenie za-
kresu e-usług publicznych on-line i apli-
kacji, z których będzie można skorzystać 
w sieci. Mowa tu np. o usługach świad-
czonych przez administrację publicz-
ną, aplikacjach edukacyjnych on-line, te-
lewizji internetowej, transmisji muzy-
ki i wideo wysokiej jakości. Elektroniczne 
e-usługi pozwalają na szybsze załatwia-
nie spraw w urzędach, również bez opuszczania domu 
bądź miejsca pracy. Można dokonać płatności bez stania 
w uciążliwych kolejkach, można zapoznawać się z dziełami 
kultury, informacjami naukowymi czy administracyjnymi. 
Oferta w tym zakresie będzie systematycznie doskonalona.

E-PIONIER POMOŻE
Warto też wspomnieć o wsparciu dla uzdolnionych 
programistów na rzecz zwiększenia zastosowania 
określonych rozwiązań cyfrowych w gospodarce lub 
administracji. Pakiet przedsięwzięć w tym zakresie 
nosi nazwę e-Pionier. Rzecz w tym, iż zdolni infor-
matycy, młodzi na ogół ludzie, nie chcą się zamykać 

Miasto Bielsko-Biała ze środków Regional-
nego Programu Województwa Śląskiego 
2007-2013 zrealizowało kilka projektów 
dotyczących społeczeństwa informacyjne-
go. Były to:

  Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej;
  Budowa Platformy Integracji Usług Publicznych;
  Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Biel-
sku-Białej;

  Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim 
w Bielsku-Białej;

  Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządza-
nia oświatą w Mieście Bielsko-Biała.

Łączna wartość tych projektów wyniosła ok. 28,9 mln zł, a 
uzyskane dofi nansowanie ze środków UE to ok. 22,2 mln zł.

1 sierpnia 2016 roku została zawarta umowa o dofi nansowa-
nie projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększe-
nie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych sub-
regionu południowego województwa śląskiego”. Projekt, przy-
gotowany w partnerstwie siedmiu samorządów: Lider - Powiat 
Bielski, Partnerzy: Miasto Bielsko–Biała, Powiat Cieszyński, Mia-
sto Cieszyn, Miasto Czechowice–Dziedzice, Powiat Żywiec-
ki oraz Województwo Śląskie, realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Całkowita jego wartość wynosi ok. 40,4 mln zł.  
Natomiast  wartość części  realizowanej przez Miasto Biel-
sko-Biała wynosi ok. 5,5 mln zł,  planowane dofi nansowa-
nie ze środków UE sięgnie 85 % tej kwoty. Realizacja projektu 
ma na celu podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie 
wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subre-
gionu południowego województwa śląskiego, dzięki wykorzy-
staniu technologii cyfrowych. 

W wyniku realizacji projektu każdy z Partnerów będzie po-
siadał między innymi: bazy danych obiektów topografi cz-
nych oraz gruntów i budynków, mapy zasadnicze, rejestr cen 
i wartości nieruchomości, ortofotomapę, numeryczny mo-
del terenu i zdjęcia ukośne oraz dokumenty zasobu geode-
zyjnego i kartografi cznego w formie cyfrowej.

Projekt ten jest szczególnie cenny z punktu widze-
nia grup zawodowych będących głównymi odbior-
cami danych geodezyjnych – przedsiębiorców, ar-
chitektów i projektantów, pracowników kancelarii 
prawnych, jednostek oświaty, organów administra-

cji i sądów wieczysto-księgowych. Skorzystać z niego będzie 
mógł jednak każdy z mieszkańców, pod warunkiem, że ma 
dostęp do internetu i jest odbiorcą e-usług. Zainteresowani 
będą mogli uzyskać dane geodezyjne niezależnie od miej-
sca swego pobytu i wykorzystywanej technologii.  

CYFROWA REWOLUCJA
w cyfrowym świecie, dostrzegają wokół siebie problemy, 
które  z powodzeniem można by rozwiązywać korzystając 
z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyj-
nych. Ten kapitał autorzy Programu Polska Cyfrowa chcą 
wykorzystać w pilotażowym projekcie e-Pionier, tworząc 
warunki do nawiązania interdyscyplinarnej współpracy 
programistów ze specjalistami w danej dziedzinie, czy to 
gospodarki, czy życia społecznego. Benefi cjentami tego 
projektu będą, z jednej strony, instytucje administracji cen-
tralnej i samorządowej oraz podmioty gospodarcze, któ-
re dzięki niemu staną się bardziej innowacyjne, a z dru-
giej – programiści, którzy otrzymają dostęp do całego sys-
temu działań obejmujących doradztwo, mentoring czy wi-
zyty studyjne,  które pomysł na biznes pomogą przekuć w 
rynkowy sukces. 

CYFROWE ŚLĄSKIE
W skali naszego regionu podobne cele na lata 2014-2020 
wyznacza Regionalny Program Województwa Śląskiego. 
Ujęte one zostały w Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie. Tu 

również mówi się o zwiększeniu dostępno-
ści e-usług publicznych oraz wzroście liczby 
osób korzystających z usług i zasobów pu-
blicznych udostępnianych on-line. Inwesty-
cje wspierane ze środków, którymi dyspo-
nuje RPO WSL, pozwolą między innymi na 
skrócenie czasu potrzebnego na załatwie-
nie sprawy, zarówno przez klienta indywi-
dualnego, jak i biznesowego. Na Cyfrowe 
Śląskie przeznaczono 96 mln euro z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go. Wybór projektów, na realizację których 
przyznane zostanie dofi nansowanie, odby-

wa się zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkurso-
wym, na warunkach szczegółowo opisanych w programie.

DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH
Z kolei w ramach Osi Priorytetowej III RPO WSL Konkuren-
cyjność MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) 
wspierany jest rozwój technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych w działalności gospodarczej. Chodzi tu o do-
fi nansowywanie inwestycji związanych z nabyciem na-
rzędzi informatycznych, które pozwolą fi rmom z kate-
gorii MŚP prowadzić sprzedaż produktów i usług w In-
ternecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi 
przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiąza-
nia teleinformatyczne oraz implementować (przystoso-
wywać) lub modernizować pozostałe procesy bizneso-
we przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych (TIK). Opracowano cztery zalecane mode-
le inwestycji zakładające wykorzystanie technologii TIK: 
- B2B (Business to Business) - współpraca przedsię-

biorstw,
- B2C (Business to Consumer) - relacje przedsiębior-

stwo – konsument,
- B2E (Business to Employee) – relacje pracodawca – pra-

cownik,
- C2C (Consumer to Consumer) – relacje między kon-

sumentami.
Ogólna pula środków na te cele, z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, to 44 mln euro.

NABÓR TRWA…
Mające siedzibę w Chorzowie przy ul. Katowickiej 47 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, pełniące funkcję Instytu-
cji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, prowadzi obec-
nie nabór wniosków w konkursie dotyczącym technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności gospodar-
czej. Jest on przeznaczony dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioski, wyłącznie w for-
mie elektronicznej, przyjmowane będą do  6 grudnia 2016 roku (do godziny 12.00). Rozstrzygnię-
cie konkursu przewidziano na lipiec 2017 roku. Ogólna pula środków na dofi nansowanie projektów 
w tym konkursie wynosi 15,2 mln euro. 
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu 
nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji 
Organizującej Konkurs pod adresem www.scp-slask.pl oraz na stronie www.rpo.slaskie.pl 
i na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

● KAMPANIA INFORMACYJNA
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Pani Maria od kilku lat jest już 
emerytką. Co prawda dopiero w 
tym roku skończyła sześćdziesiąt 
lat, ale jako nauczycielka skorzy-
stała z przepisów umożliwiających 
wcześniejsze zakończenie pracy 
zawodowej. Trudno było jej roz-

stać się ze szkołą, ale z drugiej strony chciała już dla sie-
bie trochę spokoju. 

Uczyła języka polskiego w szkole średniej. Nigdy nie miała 
głowy do cyferek i  równań, właściwie do dziś wstyd jej, że 
maturę z matematyki zaliczyła dzięki… bardzo dobremu 
wypracowaniu z polskiego. Egzamin pisemny z matema-
tyki to była katorga, w przeciwieństwie do ustnego, któ-
ry zaliczyła dzięki łagodnemu podejściu komisji. Wszyscy 
wiedzieli, że i tak wybiera się na fi lologię.

Ta niechęć do liczb została jej na całe życie. Mąż, inży-
nier z wykształcenia, śmiał się, że Maria nie potrafi  zsu-
mować dwóch prostych rachunków, 
ale ona się tym jednak nie przejmowa-
ła. W końcu jak druga połowa w mał-
żeństwie umie liczyć, to niech liczy. Mąż 
dbał więc o domowy budżet, co jednak 
nie oznaczało, że wyręczał Marię w ro-
bieniu zakupów. Ale trzeba było przy-
znać, że pilnował, by wszystkie rachun-
ki były w porę opłacone. Najpierw robił 
to „na piechotę”, w sensie najzupełniej 
dosłownym, bo stał w kolejkach, by zapłacić czynsz za 
mieszkanie, należność za energię, telefon, telewizję, sło-
wem – wszystkie rachunki. Jednak wraz z większą do-
stępnością sprzętu komputerowego i  internetu małżo-

PRZEMIANA PANI MARII
nek Marii skwapliwie skorzystał z możliwości regu-
lowania rachunków drogą elektroniczną. Dla niej 
to było trudne do zrozumienia, jak jednym kliknię-
ciem można zatwierdzić przelew, niemniej w do-
mowym budżecie wszystko się zgadzało.

Nieporadności babci Marii dziwił się tylko wnu-
czek, Kamil. Widziała, jak zgrabnymi palcami wy-
czarowuje z tabletu a to jakąś grę, to muzykę, to 
znów wiadomości lub połączenia z kolegami. - To 
już nie dla mnie – mówiła, patrząc z dumą, jakie-
go bystrego ma wnuczka. – A dlaczego nie dla 
ciebie? Słyszałem, że Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku organizuje właśnie kurs informatyczny. Może 
dowiesz się, o co chodzi? – wtrącił się do rozmo-
wy mąż pani Marii. – Tym bardziej, że niedawno 
nasz blok podłączyli do sieci szerokopasmowe-
go internetu i zamiast dwudziestu, mamy sto me-
gabitów. Mówię ci, teraz wszystko chodzi jak bu-
rza! – kusił. Pomimo wewnętrznego oporu posta-
nowiła, że zapisze się na ten kurs. Dość już miała 
swojej komputerowej ignorancji. Kurs dofinanso-

wany był ze środków unijnych. Pro-
wadzący zajęcia młody informatyk 
okazał się bardzo dobrym fachow-
cem i wspaniałym… pedagogiem. 
Dla Marii, która nie miała pojęcia o 
różnych „caps lockach” i „enterach”, 
świat komputera i internetu na-
gle przestał być czarną magią. Szybko na-
uczyła się podstaw programu Word, a tak-
że tego, jak założyć konto internetowe i jak 

z niego korzystać. Zarejestrowała się na jednym z porta-
li społecznościowych i nawiązała kontakty nie tylko ze 
znajomymi niewidzianymi od lat, ale też z nowymi, in-
teresującymi ludźmi. Mąż wytłumaczył jej, jak korzystać 

z elektronicznego konta bankowego i nauczył, jak reali-
zować przelewy. Dobrze się złożyło, bo wkrótce poszedł 
na dłużej do szpitala, więc musiała przejąć domowe fi-
nanse. Gdy wrócił, zaskoczyła go pytaniem, czy zeznania 
podatkowe również wysyła drogą elektroniczną. – Praw-
dę mówiąc, nie. Ale przecież możemy w tym roku spró-
bować – odparł, nieco skonsternowany.

● KAMPANIA INFORMACYJNA

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Na terenie województwa śląskiego 
funkcjonuje Sieć Punktów 
Informacyjnych Funduszy 
Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny 
w Katowicach oraz Lokalne Punkty 
Informacyjne w: Częstochowie, 
Sosnowcu, Bielsku-Białej i Rybniku.

Ich konsultanci udzielają odpowiedzi na 
wszelkie pytania dotyczące możliwości 
pozyskania Funduszy Europejskich.

Pytania do Punktu Informacyjnego 
można kierować telefonicznie, 
pisemnie, pocztą elektroniczną lub 
w formie konsultacji indywidualnej 
podczas osobistej wizyty w punkcie.

Wszystkie usługi
Sieci PIFE są bezpłatne

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

WOJEWÓDZTWO 
ŚLĄSKIE

Katowice

Rybnik
Tychy

Cieszyn

Bielsko-Biała

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich:

Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała

Telefony do konsultantów:
33 475-01-35 lub 33 496-02-01

Godziny pracy punktu:
w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00

od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00

97541/041016
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