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ŚŚrodki przekazane na realizacjrodki przekazane na realizacjęę projektprojektóóww

Do 10 maja 2006 r. zarządy województw zaakceptowały 164 
projekty działania 1.5 na łączną kwotę 481,27 mln zł.
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Grupy Grupy benefincjentbenefincjentóóww aplikujaplikująących o cych o śśrodki rodki 
dziadziałłania 1.5 ZPORRania 1.5 ZPORR
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PodziaPodziałł budbudżżetu dziaetu działłania 1.5 wg zgania 1.5 wg zgłłoszonych oszonych 
wnioskwnioskóóww
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Wnioski zgWnioski zgłłoszone w konkursach oszone w konkursach --zestawieniezestawienie
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Ocena wnioskOcena wnioskóów zgw zgłłoszonych w konkursachoszonych w konkursach
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Ocena wnioskOcena wnioskóów projektowych w regionachw projektowych w regionach
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IloIlośćść podpisanych umpodpisanych umóów w –– podziapodziałł wg regionwg regionóóww

Do 10 maja 2006 r. wojewodowie podpisali z realizatorami 
projektów 89 umów.
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WartoWartośćść alokacji alokacji śśrodkrodkóów przeznaczonych na w przeznaczonych na 
rozwrozwóój spoj społłeczeeczeńństwa informacyjnego w latach stwa informacyjnego w latach 

20042004--2006 2006 (w (w mlnmln zzłł))
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WartoWartośćść alokacji 2004alokacji 2004--2006 2006 
w przeliczeniu na rokw przeliczeniu na rok

(w (w mlnmln zzłł))
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WartoWartośćść alokacji alokacji śśrodkrodkóów na spow na społłeczeeczeńństwo stwo 
informacyjne w okresie 2007informacyjne w okresie 2007--2013 2013 (w (w mlnmln zzłł))

Prognozowana 
alokacja środków 

na realizację
projektów na 
rzecz rozwoju 
społeczeństwa 
informacyjnego

w RPO
w latach

2007-2013 
wynosi:

4629 mln zł
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WartoWartośćść alokacjialokacji 20072007--2013 2013 
ww przeliczeniu na rokprzeliczeniu na rok

(w (w mlnmln zzłł))
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PorPoróównanie wartownanie wartośści alokacjici alokacji
w latach 2004w latach 2004--2006 i 20072006 i 2007--20132013
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WielokrotnoWielokrotnośćść wzrostu nakwzrostu nakłładadóów na regionalne w na regionalne 
projekty spoprojekty społłeczeeczeńństwa informacyjnego stwa informacyjnego 

(w przeliczeniu na rok)(w przeliczeniu na rok)
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Regionalny wzrost nakRegionalny wzrost nakłładadóów na spow na społłeczeeczeńństwo stwo 
informacyjne w RPOinformacyjne w RPO

(w przeliczeniu na rok)(w przeliczeniu na rok)

mazowieckie 8,25
śląskie 7,59
lubelskie 7,5

świętokrzyskie 7,36
wielkopolskie 6,44
dolnośląskie 6,01

lubuskie 5,89
zachodniopomorskie 4,41

pomorskie 4,04
podlaskie 3,64

małopolskie 3,01
podkarpackie 2,98

łódzkie 2,57
opolskie 2,9

warmińsko-mazurskie 2,46
kujawsko-pomorskie 1,18

W Regionalnych Programach 
Operacyjnych województwa 
zaplanowały rocznie średnio 
niemal pięciokrotnie (4,48) 
większe środki na rozwój SI
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Regionalny wzrost nakRegionalny wzrost nakłładadóów na spow na społłeczeeczeńństwo stwo 
informacyjne w RPOinformacyjne w RPO

(w ca(w całłym okresie programowania)ym okresie programowania)

mazowieckie 19,24
śląskie 17,71
lubelskie 17,5

świętokrzyskie 17,15
wielkopolskie 15,03
dolnośląskie 14,03

lubuskie 13,75
zachodniopomorskie 10,3

pomorskie 9,43
podlaskie 8,5

małopolskie 7,02
podkarpackie 6,96

opolskie 6,78
warmińsko-mazurskie 5,75

łódzkie 5,99
kujawsko-pomorskie 4,06

W Regionalnych Programach 
Operacyjnych województwa 
zaplanowały średnio ponad 
dziesięciokrotnie (10,45) 
większe środki na rozwój SI 
w całym okresie 
programowania



17 © SMWI, 2006

DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę

Krzysztof Głomb
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

k.glomb@mwi.pl
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