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Program i»Silesia jako narzędzie
generowania projektów głównych
na rzecz innowacyjnego rozwoju 

w samorządach lokalnych 
województwa śląskiego 

w perspektywie finansowej 2007-2013



► dobrowolne stowarzyszenie gmin i powiatów   
Województwa Śląskiego

► działamy od 1991 r. (14 lat)

► zrzeszamy 105 jednostek samorządowych

► 92 gminy, w tym 18 miast na prawach powiatu

► 13 powiatów ziemskich

Śląski Związek Gmin i Powiatów



Województwo Śląskie

to region  o największym w Polsce potencjale 

dla wdrożeń systemów opartych na ICT

wspomagających rozwój regionalny i lokalny 

oraz modernizację administracji. 

Śląsk ma szanse konkurować w tej mierze 

z rozwiniętymi regionami UE



► 12,5% ludności kraju - 4,830 mln mieszkańców

► 36 wyższych uczelni, 200.000 studentów, 27,4 % 
na uczelniach technicznych  (kraj: 19,5 %)

► największa w Polsce gęstość zaludnienia: 393 
mieszkańców/km2  ( kraj: 124m/km2)

► w regionie wytwarza się 13,7 % produktu 
krajowego brutto (PKD)

► wysoka dynamika rozwoju sektora nowych 
technologii

Województwo Śląskie



► 5–13 września 2000 r.  - wizyta ekspertów 
japońskich:  prof. Masatake Wada i prof. Shuji
Tamura ( cel: opracowanie projektów z dziedziny 
przepływu technologii oraz rozwoju nowych 
sektorów przemysłu)

► Projekt badawczy PRELUDE (2002-2006) 
przygotowujący regiony europejskie do VI 
Programu Ramowego Rozwoju Badań i Technologii 
UE i do absorpcji środków z UE na poziomie 
regionalnym. 

Działania w sferze rozwoju innowacyjnego w 
województwie śląskim



► Projekt SEKAP (2005-2007)

• 54 podmioty samorządowe (Urząd 
Marszałkowski, powiaty grodzkie, powiaty 
ziemskie, gminy wiejskie)

• Po roku 2007 platforma SEKAP zostanie 
udostępniona wszystkim zainteresowanym 
podmiotom na zasadach otwartości i 
efektywności kosztowej



► RIS - Silesia 

Regionalna Strategia Innowacji dlaRegionalna Strategia Innowacji dla wojewwojewóództwa dztwa 
śślląąskiego na lata 2003skiego na lata 2003--20132013

Cel:Cel:

Wspieranie maWspieranie małłych i ych i śśrednich przedsirednich przedsięębiorstw oraz biorstw oraz 
instytucji badawczoinstytucji badawczo--rozwojowych, ktrozwojowych, któóre majre mająą
wpwpłływ na wzrost gospodarczy oraz rozwyw na wzrost gospodarczy oraz rozwóój j 
technologii i naukitechnologii i nauki



RIS - Silesia

ZZaałłoożżenia RISenia RIS::

• Ustanowienie współpracy pomiędzy kluczowymi 
instytucjami
• Poprawa przejrzystości popytu i podaży innowacji 

• Ustanowienie struktur współpracy koordynujących 
regionalne partnerstwo, monitorujących działania 

• Wzmocnienie europejskiego wymiaru inicjatyw  
innowacyjnych realizowanych w regionie



Innowacje - pomyślana ekonomicznie eksploatacja 
nowych pomysłów, których efektem są: 

• nowe lub udoskonalone produkty

• nowe lub zmodernizowane metody wytwórczości 

• zmiany organizacyjne w produkcji

RIS - Silesia



i»Silesia - Program na rzecz 

Innowacyjnego Rozwoju

Gmin i Powiatów

Województwa Śląskiego 



Cel programu

Wygenerowanie silnego impulsu dla 
innowacyjnego rozwoju gmin i powiatów 
województwa śląskiego oraz podniesienie 
konkurencyjności regionu



Koordynatorzy programu

Śląski Związek Gmin i Powiatów                     
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Uczestnicy programu

Gminy i powiaty województwa śląskiego zrzeszone w 
Śląskim Związku Gmin i Powiatów; instytucje 
naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe oraz 
inni partnerzy regionalni



Zadania:
• Tok projektowy

• Tok programowy

• Tok szkoleniowy



polegający na przygotowaniu koncepcji oraz 
opracowaniu dokumentacji tzw. 

regionalnych/subregionalnych projektów głównych, 
rozwiązujących istotne problemy województwa poprzez 
zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Tok projektowy



Projekty główne odnoszą się do - zdiagnozowanych przez 
samorządy lokalne regionu - potrzeb mieszkańców, 

organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, których 
zaspokojenie w latach 2007-2013 ma stać się jednym z 

wiodących priorytetów wdrażania polityki regionalnej w 
województwie śląskim.

Tok projektowy



• Projekty główne będą skorelowane z Regionalnym    
Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013

• Projekty będą gotowe do złożenia na początek 
2007 r.

Tok projektowy



Tok programowy

opracowanie dokumentu wyrażającego wspólne 
stanowisko (position paper) przedstawicieli gmin i 

powiatów województwa śląskiego dot. 
innowacyjnego rozwoju i społeczeństwa 

informacyjnego w regionie 



Tok szkoleniowy

Podniesienie kompetencji pracowników 
sektora publicznego w zakresie problematyki 

gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego poprzez 
przeprowadzenie szkoleń i warsztatów



Dotychczasowe działania

Organizacja trzech warsztatów programu i»Silesia

11 kwietnia 2005 r. - I warsztat 

29 czerwca 2005 r.- II warsztat

24 października 2005 r- III - warsztat 

wstępna diagnoza potrzeb oraz               
wyzwań w zakresie innowacyjnego 
rozwoju gmin i powiatów 
województwa śląskiego. 

prace w grupach projektowych



Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju innowacyjnego

► Regionalna Karta e – Usług Publicznych

► Zintegrowany System Zarządzania Oświatą

► System Zarządzania Transportem Publicznym

► Systemy Zarządzania Środowiskiem



Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju innowacyjnego

► Zintegrowany System Świadczeń Socjalnych

► Regionalna Platforma Wspomagania Rozwoju 
Przedsiębiorczości

► Zintegrowany System Zamówień Publicznych 
Sektora Publicznego

► Rozwój Regionalnej Platformy SEKAP



Wytypowane projekty

► Regionalna Karta e – Usług Publicznych

► Zintegrowany System Zarządzania Oświatą

►Regionalna Platforma Wspomagania Rozwoju   
Przedsiębiorczości

► Zintegrowany System Zamówień Publicznych Sektora 
Publicznego



Regionalna Karta e-Usług Publicznych

• bilet elektroniczny 

• bilet turystyczny (muzeum, teatr, kino itp.)

• opłaty za podatki lokalne oraz opłata skarbowa



Regionalna Karta e-Usług Publicznych

• zasiłki, opłaty za parkowanie 

• opłaty w placówkach handlowych i usługowych

• nośnik dla certyfikatu podpisu elektronicznego 
(dostęp do usług publicznych wymagających 
identyfikacji)



Zintegrowany System Zarządzania Oświatą

• publiczne punkty dostępu nauczycieli i 
pracowników szkół do Internetu

• zarządzanie szkołami (finanse, kadry, arkusze 
organizacyjne)

• zarządzanie kompetencjami nauczycieli



Zintegrowany System Zarządzania Oświatą

• kompleksowe zintegrowane zarządzanie oświatą w 
powiecie/mieście 

• Zintegrowany Regionalny System Informacji 
Oświatowej.



Regionalna Platforma Wspomagania Rozwoju 
Przedsiębiorczości

• Regionalna e– Platforma Informacji i Usług dla 
Przedsiębiorców

• Pomoc dla przedsiębiorców we wdrażaniu software 
wspomagającego ich produktywność i sprzedaż



Regionalna Platforma Wspomagania Rozwoju 
Przedsiębiorczości

• Sieć współdziałania dla zwiększenia 
konkurencyjności regionu

• Klastering inicjatyw jako narzędzie konsultacji w 
ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP)

• System szkoleń dla MSP



Zintegrowany System Zamówień Publicznych 
Sektora Publicznego

• Elektroniczny system przetargów publicznych 
(system aukcyjny)



Planowanie działania

► Prace w grupach projektowych (opracowanie 
dokumentacji projektowej, tj. wniosków i studiów 
wykonalności)

► Regionalna konferencja z udziałem regionalnych 
liderów samorządowych

► Dokument wyrażający wspólne stanowisko 
przedstawicieli gmin i powiatów dot. innowacyjnego 
rozwoju i SI w regionie



► Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń

• standardów interoperacyjności w administracji 
publicznej

• ustawy o informatyzacji

• Regionalnego System Innowacji w województwie  
śląskim 

• istniejących w Europie modelowych rozwiązań
oraz  dobrych praktyk w ramach społeczeństwa 
informacyjnego 

► Złożenie wniosków projektowych do realizacji w 
ramach RPO województwa śląskiego na lata 2007-
2013 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


