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� Województwo świętokrzyskie jest 
drugim od końca regionem  w kraju
woj. opolskim - o najniŜszej planowanej 
alokacji na projekty społecze
informacyjnego w ramach RPO

� Celem zwiększenia szans regionu 
wobec innych województw konieczne jest 
wszczęcie skoordynowanych dzia
zapewnienia absorpcji 
finansowych na rozwój społecze
informacyjnego z innych program
operacyjnych, zwłaszcza:

� PO Kapitał ludzki

� PO Innowacyjna gospodarka

� Program Rozwoju  Obszar
Wiejskich
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Zdecydowana większość urzędów posiada własną stronę internetową (90% 
gmin i 100% powiatów), ale Ŝadna z nich nie spełnia standardów WC3, 
czyli  e-dostępności 

Znaczna część badanych urzędów nie realizowała najmniejszych nawet 
inwestycji (projektów) związanych z rozwojem społeczeństwa 
informacyjnego – 42% powiatów i 44% gmin

Średni udział wydatków związanych z rozwojem społeczeństwa 
informacyjnego w budŜetach świętokrzyskich samorządów w roku 2008 
wynosi zaledwie 0,35%

zdecydowana większość gmin (92%) i powiatów (83%) nie posiada i nie 
korzysta elektronicznego obiegu dokumentów

poza nielicznymi wyjątkami świętokrzyskie gminy (90%) i powiaty (75%) 
nie posiadają dokumentu o charakterze strategicznym adresujących 
zagadnienia społeczeństwa informacyjnego.



Priorytet I: Zapewnienie warunków dla współdziałania regionalnych interesariuszy 
eczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie potencjału instytucjonalnego, 

wsparcia badawczego oraz kanałów transferu wiedzy dla wzmocnienia endogennych 
ów regionu

Priorytet II: Realizacja programu innowacyjnych inwestycji teleinformatycznych
stymulujących procesy rozwoju wiodących branŜ gospodarki regionalnej, 
zaspokajających faktyczne regionalne potrzeby społeczne oraz uwzględniających 
uwarunkowania zróŜnicowania przestrzennego województwa

Priorytet III: Realizacja programu upowszechnienia kompetencji cyfrowych i wied
praktycznych zastosowaniach teleinformatyki dla wzrostu gospodarczego i integracji 

ecznej, adresowanego do pracowników sektora publicznego, biznesu oraz grup 
wykluczenia cyfrowego



SPINeR– Świętokrzyskie Partnerstwo na rzecz e-rozwoju

KOMP21 – Regionalny Program Upowszechnienia Kompetencji Cyfrowych

– Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

NET – Inicjatywa Szerokopasmowego Dostępu do Internetu

ADLOK – Program Wsparcia Innowacyjnych Projektów Lokalnych

Świętokrzyski System Informacji Przestrzennej

Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Kielcach

AGRONIEZB ĘDNIK – Platforma Wsparcia Świętokrzyskiego Agrobiznesu

G@STUR - Świętokrzyska Platforma Gestorów Usług Turystycznych

MedicIS – Regionalny System Wspomagania Zarządzania Opieką Zdrowotn
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