
Nowa perspektywa polityki spojności
- lata 2007-2013. Czy polskie
regiony są przygotowane, aby
wykorzystać swoją szansę?

Jan Olbrycht
Poseł do Parlamentu Europejskiego



Polityka regionalna 2007-2013

MoŜliwości finansowania działań z 
zakresu społeczeństwa 
informacyjnego



Rozporządzenie w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego*

� Społeczeństwo informacyjne jednym z priorytetów w 
ramach celu konwergencja

� Art..4.2 
„społeczeństwo informacyjne, w tym rozwój
infrastruktury łączności elektronicznej, opracowanie
zawartości, usług i aplikacji na poziomie lokalnym, 
poprawa bezpieczeństwa dostępności do publicznych
usług on-line i ich rozwój; wsparcie i usługi na rzecz
MŚP w procesie wdraŜania i skutecznego
wykorzystywania technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych lub wykorzystywania nowych
pomysłów”

*Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006



Strategiczne Wytyczne Wspólnoty w 
dziedzinie spójności*

� Punkt 4.2.3 – promowanie społeczeństwa informacyjnego 
dla wszystkich

� Zapewnienie wykorzystywania TIK przez 
przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe oraz 
promowanie jego rozwoju (usługi i towary publiczne i 
prywatne)

� Inwestycje w kapitał ludzki

� Zapewnienie – tam, gdzie nie zapewnił tego rynek –
dostępności infrastruktury TIK i usług po przystępnych 
cenach

*COM (2006) 386



Komunikat Komisji
Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w
odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach*

� Punkt 4.2

„Miasta są zachęcane, aby rozwijały strategię
zintegrowaną i zrównowaŜoną w dziedzinie
społeczeństwa obywatelskiego, aby zwalczać
nierówny dostęp do elektronicznych środków
komunikacji poprzez umoŜliwienie dostępu do nowych
technologii zgodnie z celami inicjatywy i2010 (w 
dziedzinie administracji i handlu elektronicznego, 
zdalnego nauczania, kultury cyfrowej, wirtualnej
integracji społecznej i dostępności). Ta strategia musi
być zgodna z odpowiednimi strategiami regionalnymi i 
krajowymi.”

*COM (2006) 385



Dodatkowo: Komunikat Komisji w 
sprawie łączy szerokopasmowych

� Strategia promocji i rozwoju łącz szerokopasmowych w 
Europie
Znaczne korzyści dla gospodarki i społeczeństwa poprzez:
� Telemedycynę i elektroniczne usługi opieki zdrowotnej

� Elektroniczną administrację (e-government)
� Kształcenie

� Rozwój obszarów wiejskich

Niwelowanie róŜnic rozwoju terytorialnego



E-innowacje w polskich 
dokumentach programowych na lata 
2007-2013



Dokumenty krajowe 

� Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (NSRO)
� Priorytet I: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności 

gospodarki, w tym:
• Rozwój społeczeństwa informacyjnego (dostępność TIK, e-

business, e-government, e-health, e-learning…)
• Inwestycje w badania i rozwój

� Priorytet II: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i 
społecznej, w tym:

• Infrastruktury teleinformatycznej ( łącza szerokopasmowe, 
rozbudowa sieci, e-usługi…)

� Sektorowy Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
� Priorytet VII: Budowa i rozwój społeczeństwa 

informacyjnego



Regionalne Programy Operacyjne

� Rozwój społeczeństwa informacyjnego jako odrębny priorytet w 
większości RPO

� DuŜe zróŜnicowane przeznaczonych środków finansowych

� Główne kategorie interwencji:
� Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
� Technologie informacyjne i komunikacyjne
� Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-

edukacja…)
� Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie…)
� Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich 

wydajne uŜytkowania

� Dodatkowe środki dla 5 województw ściany wschodniej z PO 
Rozwój Polski Wschodniej



Pozostałe uregulowania szczebla 
europejskiego z zakresu 
społeczeństwa informacyjnego



Inicjatywa e-Europe

� e-Europe - Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich 
(1999)

� e-Europe 2002 
� polityczna agenda w dziedzinie Internetu

� e-Europe 2005
� Modernizacja usług publicznych (e-government, e-

learning, e-health)
� Tworzenie środowiska przyjaznego prywatnym 

inwestycjom (e-business)
� Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury informacyjnej
� Rozwój sieci szerokopasmowych



i2010 - Europejskie Społeczeństwo 
Informacyjne na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia

� Priorytety europejskiej polityki w dziedzinie 
społeczeństwa informacyjnego i mediów

� Jednolita europejska przestrzeń informacyjna 
(otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny)

� Inwestycje i innowacje w badaniach nad ICT

� Integracyjne europejskie społeczeństwo 
informacyjne (lepszy poziom usług publicznych i 
jakości Ŝycia)



Wytyczne Komisji Europejskiej

� Komunikat „Rola e-government dla przyszłości 
Europy”, COM 2003 (567)

� Komunikat „Plan działania na rzecz administracji
elektronicznej w ramach inicjatywy i2010:
przyspieszenie wprowadzania elektronicznych usług
administracji publicznej w Europie z korzyścią dla
wszystkich”, COM 2006 (173) – Action Plan do 2010 
roku + mapy drogowe



E-government Action Plan do 2010

� Cele:
� Dotarcie do wszystkich obywateli
� Sprawne i skuteczne funkcjonowanie –

zadowolenie uŜytkowników
� WdraŜanie kluczowych usług – udzielanie 

zamówień publicznych kanałami elektronicznymi
� Wygodny, bezpieczny, interoperacyjny i 

uwierzytelniany dostęp do usług publicznych w 
całej Europie

� Wzmocnienie uczestnictwa obywatelskiego i 
demokratyzacja podejmowania decyzji



Działania wspierające Komisji 
Europejskiej

� ICT – Information and Communication Technologies – jeden z 
obszarów tematycznych programu szczegółowego Współpraca w 
ramach 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju 
technologicznego

� Program IDABC – Interoperable Delivery of European 
eGovernment Services to public Administrations, Businesses and 
Citizens (polepszenie efektywności działań europejskich organów
administracji publicznej i współpracy między nimi)

� IDABC e-government Observatory

� Program eContentplus (zwiększenie dostępności, uŜyteczności i 
wykorzystania zasobów cyfrowych)



Działania wspierające Komisji 
Europejskiej

� Program eTEN (wspieranie i przyspieszenie rozwoju
społeczeństwa informacyjnego oraz
przeciwdziałanie rosnącym dysproporcjom w 
róŜnych regionach Unii Europejskiej) - do 2006

� Konferencje e-government

� Sprawozdania nt. rozwoju e-government w 
państwach członkowskich

� eEurope Awards for e-government (KSI ZUS 
laureatem w 2005)



Dziękuję za uwagę


