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12 KONFERENCJA MIASTA W INTERNECIE - ZAKOPANE



o projekcie (1)

ocena potencjału innowacyjnego subregionu suwalskiego 
dla rozwoju infrastruktury nowych technologii 
i społeczeństwa informacyjnego eSudovia (ZPORR 2.6)

Lider: Stowarzyszenie Euroregion Niemen
Partner: Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód
Eksperci: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku
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o projekcie(2)

Cele

� określenie potencjału innowacyjnego gospodarki i społeczeństwa, zasobów społecznych i 
ekonomicznych w aspekcie nowoczesnych technologii (DIAGNOZA)

� identyfikacja potrzeb i barier innowacyjności w sferze publicznej i przedsiębiorczości, 
(DIAGNOZA)

� priorytety e-Rozwoju: infrastruktura, zasoby wiedzy, (PROGRAM)

� kierunków polityki innowacyjnej i optymalizacji regionalnej infrastruktury wspomagającej 
innowacyjność, (PROGRAM)

� budowanie świadomości, popularyzacja idei nowoczesności i społeczeństwa 
informacyjnego. (WIEDZA)
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o projekcie(3)

w projekcie przewidziano:

� sieć współpracy (małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw, operatorów usług technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, samorządów terytorialnych, instytucji publicznych, Parku 
Naukowo-Technologicznego Polska Wschód)      (WSPÓŁPRACA)

� warsztaty, seminaria i konferencje, szkolenia ankieterów, wizyta studyjna 
(WIEDZA+WSPÓŁPRACA)

� badania ankietowe na całym obszarze subregionu, ankieterzy   (DIAGNOZA)

� inwentaryzacja zasobów informacyjnych i infrastruktury teleinformatycznej, ekspertyzy i raporty,
raport końcowy; (DIAGNOZA)

� działania promocyjne i upowszechniające ideę społeczeństwa informacyjnego , portal, baza wiedzy 
(WIEDZA+WSPÓŁPRACA)
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o projekcie (4)

� portal eSudovia

� informacja, baza wiedzy

� interfejs dla ankieterów,

� forum dla sieci współpracy

� baza kontaktowa

� wydarzenia (warsztaty, wizyta studyjna)

platforma informacyjna:
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REZULTATY – ekspertyzy, raporty, konferencja

o projekcie (5)

6



aspekty e - rozwoju (1)

REZULTATY – KILKA PRZYKŁADÓW:
uŜytkownicy indywidualni – telefon komórkowy
bardziej dost ępny od komputera instytucje i przedsi ębiorcy
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wykorzystanie technologii informacyjnych 
przez firmy subregionu suwalskiego
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zdobywanie informacji o innowacjach

elektroniczne korzystanie z rach. bankowych

zamawianie towarów i usług

wysyłanie danych (np.. ZUS, sprawozdawczość)

kontakty z administracją publiczną

wymiana informacji między firmami naleŜącymi do tej samej grupy kapitałowej

elektroniczne prowadzenie ksiąg rachunkowych 

telepraca
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aspekty e - rozwoju (2)

REZULTATY – KILKA PRZYKŁADÓW:

PODAś

strefa wykluczenia cyfrowego strefa wykluczenia cyfrowego -- brak zainteresowania operatorabrak zainteresowania operatora
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aspekty e - rozwoju (3)

POPYT

niedosyt popytu szerokopasmowego 
Internetu dla u Ŝytkowników ICT na 
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jak budowaliśmy sieć (1)

kreowanie społeczeństwa informacyjnego i e-Rozwoju wymaga:

� środków finansowych (ZASOBY),

� wiedzy (DIAGNOZA, WYMIANA/TRANSFER)

� współpracy (NETWORKING)
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jak budowaliśmy sieć (2)
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KORZYŚCI - WARTOŚĆ DODANA

jak budowaliśmy sieć (3)
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jak budowaliśmy sieć (4)

JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES?

1. DOBRA DIAGNOZA STANU e-Rozwoju

2. WŁAŚCIWA HIERARCHIA CELÓW I PRORYTETÓW,

3. RÓWNOWAGA SIŁ PRZECIWNYCH ZASOBÓW-WIEDZY-WPŁYWÓW, SYNERGIA
(DOBRY KLIMAT DLA INICJATYW SI, KONSENSUS I WSPARCIE SPOŁECZNE,
ZGODNOŚĆ PRIORYTETÓW, ZAINTERESOWANIE DECYDENTÓW),

4. KORZYSTANIE Z WIEDZY EKSPERCKIEJ (PARKI NT, UCZELNIE, 
CENTRA INNOWACYJNOŚCI, etc) I TRANSFER DOŚWIADCZEŃ, 
DOBRYCH PRAKTYK,

5. ZDOLNOŚĆ MOTYWOWANIA DO DZIAŁAŃ, BUDOWANIE SIECI 
WSPÓŁPRACY NA ZASADACH „ODFORMALIZOWANYCH”,

6. SKUTECZNA KAMPANIA INFORMACYJNA
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dziękuję za uwagę…

Stanisław Ceran
stakcer@wp.pl

stanislaw.ceran@gmail.com
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