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• populacja – 1,2 mln

• 102 gminy

• 13 powiatów

• 1 powiat  miejski

Województwo Świętokrzyskie

• 1 powiat  miejski
56 % ludności – mieszka na wsi

średnia pow. gospodarstw – 5 ha

Użytkownicy  Internetu / wieś – ok. 42%/25 %

stopień pokrycia siecią :

obszary czarne – 49 % gospodarstwa dom.

obszary szare – 45 % gospodarstwa dom.

obszary białe – 6% gospodarstwa dom.



• Studium Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 2008 (ZPORR 2.6)

• Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich – edycja 2009

• Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji – edycja 2010

– Program podnoszenia kwalifikacji nauczycieli (PO KL 9.4)

Działania Zarządu Województwa
na rzecz rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego na wsi

• Działania edukacyjne na rzecz decydentów samorządowych (ZPORR 2.6)

– projekt "Świętokrzyska akademia kompetencji cywilizacyjnych i transferu wiedzy 
w zakresie innowacyjnego e-Rozwoju„ 

• Projekt SPINeR (PO KL 8.1.2)

• e-Świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury JST (RPO WŚ)

• e-Świętokrzyskie – budowa SIP (RPO WŚ)

• Regionalna sieć szkieletowa BB (PO RPW)



Priorytety rozwoju SI Województwa Świętokrzyskiego:

• zapewnienie warunków dla współdziałania regionalnych interesariuszy rozwoju SI dla 
wzmocnienia wewnętrznych czynników rozwoju regionu;

STUDIUM ROZWOJU
Społeczeństwa Informacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego

• wspieranie realizacji programów inwestycji teleinformatycznych  stymulujących rozwój 
gospodarczy i społeczny regionu;

• wspieranie upowszechniania kompetencji cyfrowych i wiedzy o praktycznych 
zastosowaniach ITC  dla pracowników sektora publicznego, biznesu i grup wykluczenia 
cyfrowego. 



Proponowane  formy przedsięwzięć:

• Przygotowywanie i wdrażanie projektów, 

• Zawiązywanie sieci regionalnych interesariuszy społeczeństwa informacyjnego,

STUDIUM ROZWOJU
Społeczeństwa Informacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego

• Zawiązywanie sieci regionalnych interesariuszy społeczeństwa informacyjnego,

• Współpraca międzynarodowa,

• Wyrównywanie szans poprzez uzupełnianie zasobów interesariuszy nowoczesnymi 
technologiami oraz zapewnienie procesów wdrożeniowych

• Transfer wiedzy poprzez m.in. szkolenia i warsztaty, portale internetowe



Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju 
Edukacji na Obszarach Wiejskich–

edycja 2009

FORMY WSPARCIA RZECZOWEGO:

• Cel:  
- budzenie świadomości zasad uczestnictwa w społeczeństwie wiedzy,
- wyrównywanie szans edukacyjnych młodego pokolenia,- wyrównywanie szans edukacyjnych młodego pokolenia,
- rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zakres wsparcia:  
- dostawa i uruchomienie 126 zestawów multimedialnych dla szkół  wiejskich (ok. 10 % 
wszystkich szkół) z niezbędnym oprogramowaniem i szkoleniem wstępnym. 



Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju 
Edukacji na Obszarach Wiejskich 

– edycja 2010

FORMY WSPARCIA RZECZOWEGO:

• interaktywny zestaw multimedialny (komputer, tablica multimedialna, rzutnik 
multimedialny, oprogramowanie specjalistyczne) – min. 100 zestawów; 

• mobilny zestaw  komputerowy ( notebooki uczniowskie, notebook nauczycielski, 
router sieci bezprzewodowej, oprogramowanie specjalistyczne) – min. 50 zestawów;

• pracownia językowa (meble, terminal ucznia, panel sterowania, słuchawki ucznia, 
pakiet programów) – min. 50 pracowni;

• uczniowskie zestawy do kształcenia  kompetencji z matematyki – min. 50 zestawów



Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju 
Edukacji na Obszarach Wiejskich

– edycja 2010
PROJEKT „NAUCZYCIEL XXI  WIEKU” w  ramach  PO KL:

• Cel: rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli w zakresie
wykorzystania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii
informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy

e-learningowej.e-learningowej.
Beneficjenci: 1540 nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół
i placówek oświatowych oraz kadry zarządzającej oświaty z terenu Województwa
Świętokrzyskiego.
•Zakres wsparcia: szkolenia stacjonarne i konsultacje e-learningowe dotyczące:

•wykorzystania tablicy interaktywnej i zasobów internetowych w procesie 
dydaktycznym przy rozwijaniu kompetencji kluczowych,
•obsługi i zasad pracy z platformą e-learningową,
•obsługi narzędzi informatycznych wykorzystywanych przy tworzeniu 
interaktywnych materiałów dydaktycznych.

•Okres realizacji: luty 2010 – styczeń 2012; ok. 80 godz./beneficjenta



PROJEKT "Świętokrzyska akademia kompetencji cywilizacyjnych i transferu 
wiedzy w zakresie innowacyjnego e-Rozwoju w ramach ZPORR 2.6:

• Cel: poszerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie planowania rozwoju
gospodarczego w oparciu o realizację projektów społeczeństwa informacyjnego
wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa
świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem decydentów regionalnych i

Działania edukacyjne na rzecz decydentów 
samorządowych ZPORR 2.6

świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem decydentów regionalnych i
lokalnych

• Beneficjenci: JST Województwa Świętokrzyskiego;

• Zakres wsparcia: wizyty doradczo-szkoleniowe, Portal internetowy i konsultacje e-
learningowe

• Okres realizacji: kwiecień 2009 – maj 2009;



PROJEKT w ramach RPO WŚ 2.2:
• Cel główny: Rozbudowa sprzętowa i sieci wewnętrznych JST

- Zakup i wdrożenie: Systemów dziedzinowych dla JST; Systemów elektronicznego
obiegu dokumentów i ich integracja z systemami dziedzinowymi; Systemów
podnoszących bezpieczeństwo zasobów informatycznych w JST; Budowa sieci
komputerowej we wszystkich budynkach urzędów gmin;

- Budowa centralnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie

e-Świętokrzyskie
Rozwój infrastruktury informatycznej JST

- Budowa centralnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie
JST (portal e-urząd, repozytorium formularzy, systemy zarządzania
oprogramowaniem i infrastrukturą);

- Rozbudowa portalu „Wrota Świętokrzyskie” o nowe funkcjonalności

• Beneficjenci: 106 JST Województwa Świętokrzyskiego;

• Okres realizacji: lipiec 2010 – grudzień 2012;



PROJEKT w ramach RPO WŚ 2.2:
• Cel główny: : stworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej dla 

Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ), czyli zbudowanie regionalnej infrastruktury 
organizacyjno – technicznej danych przestrzennych, uwzględniającej zalecenia 
europejskiej dyrektywy INSPIRE. 

• Cel szczegółowe:

– dla JST (Województwo, wszystkie Powiaty i Gminy) zostaną dostarczone 

e-Świętokrzyskie
Budowa systemu informacji przestrzennej WŚ

– dla JST (Województwo, wszystkie Powiaty i Gminy) zostaną dostarczone 
dedykowane rozwiązania i narzędzia GIS usprawniające funkcjonowanie organizacji 
samorządowej i wydawanie decyzji administracyjnych;

– utworzenie Regionalnego Centrum Przetwarzania Danych (RCPD) zlokalizowanego 
w Urzędzie Marszałkowskim oraz w 13 powiatach Lokalnych Centrów Przetwarzania 
Danych (LCPD) świadczących usługi dostępu do baz danych SIPWŚ na poziomie 
powiat – gminy;

– opracowane lub zmodernizowane zasobów danych przestrzennych Województwa 
Świętokrzyskiego

• Beneficjenci: 106 JST Województwa Święokrzyskiego

• Okres realizacji: lipiec 2010 – grudzień 2012;



SPINeR - Świętokrzyskie Partnerstwo 
dla  e-Rozwoju 

PROJEKT w  ramach PO KL  8.1:

• Cel główny: poprawa uwarunkowań rozwoju gospodarczego przez
stworzenie sieci współpracy 35 partnerów regionalnych,
oddziaływujących na wzrost wykorzystania technologii ICT, w
szczególności na obszarach wiejskich;

• Cele szczegółowe:  - przygotowanie 25 liderów instytucjonalnych rozwoju lokalnego 
opartego o zastosowania ICT;opartego o zastosowania ICT;
- przygotowanie 300 beneficjentów, w tym z NGO’s, posiadających 
kompetencje w zakresie zarządzania zmianami w oparciu o ICT;

- wsparcie szkoleniowo-doradcze - upowszechnianie dobrych lekcji 
i wymiana doświadczeń w sieci 35 partnerów;

.
•Okres realizacji: lipiec 2010 – czerwiec 2012;



PROJEKT w ramach PO RPW 2.1:

• Cel główny: zapewnienie możliwości dostępu do Internetu dla 90% gospodarstw 
domowych i 100% instytucji;

• Zakres rzeczowy: realizacja ok. 1500 km światłowodowej sieci pierścieniowo-gałęziowej 
o 8 węzłach szkieletowych i 140 węzłach dystrybucyjnych, oferowanej na równych 

zasadach dla klientów hurtowych,

Regionalna sieć szkieletowa 
szerokopasmowego internetu

PO RPW

zasadach dla klientów hurtowych,

• Model instytucjonalny: wybór operatora technicznego infrastruktury i obsługującego 
klientów hurtowych,

• Pobudzanie popytu:

• – szkolenie liderów, inicjatorów lokalnych działań na rzecz rozwoju sieci internetowych

• – organizacja szkoleń użytkowników sieci dla ok. 1000 osób,

• Promocja projektu.

• Stan realizacji : notyfikacja projektu, przygotowywanie procesu inwestycyjnego (IK);

• Beneficjenci: 5 Województw Polski Wschodniej

• Okres realizacji: grudzień 2014;



• Promowanie uczestnictwa i dobrych praktyk w Działaniach 8.3 i 8.4 PO IG:

– Realizowane projekty PO IG 8.3 – UM Kielce, UMiG Staszów , UG Mniów 

– 3 nowe projekty zgłoszone w ramach zakończonego naboru POIG 8.3

– 5 zgłoszonych projektów z PO IG 8.4 – tereny Gmin: Zagnańsk, Radków, Kluczewsko, 
Pińczów, Włoszczowa oraz jeden duży projekt obejmujący południową część 
województwa

Inne formy zaangażowanie władz regionu z 
budowę SI na obszarach wiejskich

• Promowanie uczestnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek – uczestniczy  19 bibliotek 
gminnych;

• Popularyzacja możliwości wynikających z PROW i „mega-ustawy” – gminy operatorami 
telekomunikacyjnymi; budowa/remonty dróg, wodociągów itp. możliwością  taniej budowy 
infrastruktury telekomunikacyjnej;

• Współpraca z liderami projektów „wioska internetowa”, CEO, centra kształcenia na 
odległość, itp.

Promowanie rozwiązań „jak to robią inni” – rola zaangażowania lokalnego:

• Sieć lokalna jak wodociągowanie, gazyfikacja – np. Szwecja;

• 100 Mbit/s dla 90% w Finlandii – ostatnie 2 km na koszt własny abonenta



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Lech JaniszewskiLech Janiszewski

lech.janiszewski@sejmik.kielce.pl

Tel. 0-41 342 14 49


