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SSłłaba obecnoaba obecnośćść samorzsamorząądy polskich w europejskich dy polskich w europejskich 
projektach naukowoprojektach naukowo--badawczych ISTbadawczych IST

na 227 podmiotów z Polski w 305 konsorcjach projektowych tylko 4 urzędy miast 
[Częstochowa, Poznań, Wrocław i Łódź] oraz 3 urzędy marszałkowskie [podlaski, 
małopolski i lubelski]
wśród wniosków zaproszonych do negocjacji tylko 3 z udziałem polskich 
samorządów – zwycięzcy to UM Wrocław i UM Częstochowa (2 wnioski)
1,3% to udział samorządów spośród wszystkich polskich partnerów w konsorcjach

Szanse, aby zmienić ten niekorzystny układ są znaczne !

Stan faktyczny

1. konieczność zwiększenia udziału administracji w projektach eGovernment –
nacisk ze strony Komisji Europejskiej

2. słaba dotychczasowa obecność w projektach naukowo-badawczych i 
wdrożeniowych 

3. przykładowe wyniki ostatniego konkursu IST w 6 Programie Ramowym:

SMWI od 1999 roku współpracuje z KPK Programów Ramowych i prowadzi Branżowy 
Punkt Kontaktowy dla Samorządów 
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DostDostęępne programy pomocowe pne programy pomocowe –– szanse dla szanse dla 
samorzsamorząąddóóww

Priorytet Tematyczny P2 – Technologie Społeczeństwa Informacyjnego -
wkrótce ogłoszenie 6 konkursu IST: współpraca z krajami bałkańskimi w 
dziedzinie eGov

Planowane działania badawczo rozwojowe w dziedzinie 
eGovernment:

▪ Efektywna i otwarta administracja publiczna na światowym 
poziomie
▪ Ściśle związana z obywatelem i biznesem

Nowa linia działania – „Regiony Wiedzy” – szansa dla 
administracji publicznej na poziomie regionalnym

6 Program Ramowy6 Program Ramowy wsparcie dla projektów badawczo-rozwojowych 
w tematyce eGovernment

W 2006 roku ostateczne ogłoszenie 7 Programu Ramowego:
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DostDostęępne programy pomocowe pne programy pomocowe –– szanse dla szanse dla 
samorzsamorząąddóóww

Szansa na wdrożenia wyników projektów badawczo-rozwojowych

Jeden konkurs rocznie, najbliższy w połowie 2006

Możliwość finansowania:

Projekty wstępnego wdrażania produktu
Badanie rynku pod przyszłe wdrożenie

Rola dla samorządów – odbiorców końcowych rozwiązań
eGovernment:  testy i ewaluacja

eTENeTEN wsparcie wdrażania na rynku unijnym usług lub aplikacji 
działających w sieciach telekomunikacyjnych
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DostDostęępne programy pomocowe pne programy pomocowe –– szanse dla szanse dla 
samorzsamorząąddóóww

Kontynuacja programu eContent

Kluczowe obszary dla programu to :
dane geograficzne
treści o charakterze edukacyjnym
treści naukowo-badawcze i kulturalne 

szczególny nacisk na powtórne wykorzystanie treści sektora publicznego 
z w/w wymienionych obszarów na poziomie wspólnotowym, realizując 
zapisy Dyrektywy 2003/98/EC o powtórnym wykorzystaniu informacji 
sektora publicznego

eContentPluseContentPlus zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania 
zasobów cyfrowych w Europie
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DostDostęępne programy pomocowe pne programy pomocowe –– szanse dla szanse dla 
samorzsamorząąddóóww

Inicjatywy wspólnotowe otwarte do końca 2006:

Interreg III
wzmacnianie współpracy transgranicznej, międzyregionalnej 
i międzynarodowej (również z regionami krajów nie 
będących członkami UE – Ukraina, Białoruś, Federacja 
Rosyjska)

Inicjatywy wspólnotowe finansowane są z programów strukturalnych

zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji i nierówności 
na rynku pracy oraz działa w kierunku integracji społecznej i 
zawodowej imigrantów

EQUAL

rozwój infrastruktury miast europejskich powyżej 
100 000 mieszkańcówURBAN

LEADER+ wspomaga wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju 
terenów wiejskich
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SMWI obecne w projektach IST od 2000 roku SMWI obecne w projektach IST od 2000 roku 

Projekty IST w 5 Programie Ramowym:

VISUAL ADMIN VISUAL ADMIN -- Opening Administration Information Systems to Citizens
narzędzie zarządzania zawartością wspierające relacje na linii urząd – obywatel
współpraca z Alcatel Polska

MAPMAP-- Mobile Adaptive Procedures
system informatyczny wspierający i ułatwiający prace urzędnika
współpraca z technologicznymi potentatami: Siemens i France Telecom
jeden z najwyżej ocenionych projektów badwczo-rozwojowych w 5PR
kontynuacja pod kątem wdrożenia w programie eTEN

eFORUeFORUMM -- Forum for European ePublic Services
forum wymiany doświadczeń dla ekspertów eGov w Europie

EE--POLLPOLL -- Electronic Polling System for Remote Voting Operations
system elektronicznego głosowania
prace eksperckie dla Municipium S.A
testy prototypu w 2002r. w Częstochowie
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DoDośświadczenia SMWI w realizacji projektwiadczenia SMWI w realizacji projektóów SIw SI

Projekty w 6 Programie Ramowym

TERREGOVTERREGOV - Impact of eGovernment on Territorial Government Services
projekt zintegrowany w programie IST
informatyzacja działań administracji publicznej w obszarze pomocy społecznej oraz 
przeciwdziałania bezrobociu w oparciu o standardy interoperacyjności 
testy pilotażowe we współpracy z UM Częstochowa

QUALEGQUALEG - Quality of Service & Legitimacy in eGovernment
projekt badawczo-rozwojowy w programie IST
generowanie innowacyjnych technologii dla zarządzania i monitorowania 
przepływem pracy w administracji oraz metodologia dla szerszego kontekstu usług 
eGovernment 
testy pilotażowe we współpracy z UM Tarnów

MISSMISS - Monitoring integrated safety system
zastosowanie inteligentnych systemów teleinformatycznych dla bezpieczeństwa w 
komunikacji publicznej 

Nowe projekty Access eGovAccess eGov i SAKESAKE negocjowane
projekty naukowo badawcze zorientowane na rozwój systemów informatycznych dla 
administracji publicznej w oparciu o odpowiednie technologie semantyczne
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DoDośświadczenia SMWI w realizacji projektwiadczenia SMWI w realizacji projektóów SIw SI

Projekty eContent

EPSINET CEE - European Public Sector Information Network - Extension to the 
Central and Eastern European Countries:

Koordynacja działań konsorcjum projektowego
Promocja Dyrektywy o powtórnym wykorzystaniu informacji publicznej w CEEC
Prawdopodobna kontynuacja w eContentPlus

Projekty Culture2000

Eurocult21- Urban Cultural Profiles Exchange Project:
Współpraca z Wydziałem Kultury UM Tarnów
Współtworzenie rekomendacji dla przyszłościowej polityki kulturalnej w Europie

Projekty bilateralne

eGovernment Master Plan for Poland
finansowany przez rząd Flandrii
Plan rozwoju eGovernment w Polsce w oparciu o doświadczenia belgijskie

Aktywność SMWI przy realizacji innowacyjnych projektów SI dostrzeżona i nagrodzona 
– Kryształowa Brukselka 2002 za szczególne osiągnięcia w realizacji projektów w 5 PR
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Kompetencje ekspertKompetencje ekspertóów SMWI w projektachw SMWI w projektach

Do kompetencji ekspertów SMWI w projektach europejskich należą:

zagadnienia interoperacyjności, ontologii - technologii  semantycznych, rozpoznawania 
głosu, standaryzacji, zarządzania programowaniem e-Rozwoju

zarządzanie tożsamością jako element wdrożeń systemów podpisu elektronicznego w 
urzędach administracji publicznej

integracja Back Office administracji publicznej na poziomie centralnym, regionalnym i 
lokalnym

projektowanie systemów wspomagania zarządzania terytorium z zastosowaniem 
nowoczesnych interfejsów i technologii semantycznych

projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania wiedzą [platformy portalowe] 
zwłaszcza informacji publicznej, architektura BIP

problematyka integracji rejestrów państwowych



11

WspWspóółłpraca SMWI z samorzpraca SMWI z samorząądamidami

Urząd Miasta Częstochowy
testy systemu do głosowania w ramach projektu E-POLL – październik 2002
współpraca przy realizacji projektu TERREGOV – testy pilotażowe systemu
wspólny udział w nowym projekcie badawczo-rozwojowym – SAKE

Urząd Miasta Tarnowa
wspólna realizacji projektu QUALEG – testy pilotażowe 
współpraca przy realizacji projektu EUROCULT21 

Urząd Miasta Sokołów Podlaski
wsparcie przy realizacji projektu MAP w programie eTEN

Urząd Miasta Gliwice
wspólny udział w nowym projekcie badawczo-rozwojowym - Access eGov

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:
doradztwo w ramach projektu PRELUDE

Dołącz do grona liderów informatyzacji w polskiej administracji!

Innowacyjne przedsięwzięcia w polskiej administracji



12

Oferta SMWI dla samorzOferta SMWI dla samorząąddóóww

Przygotowywaniu wniosków projektowych:

naukowo-badawczych [6 Program Ramowy i nadchodzący 7 
Program Ramowy]

zarządzania treścią [Program eContentPlus]

wstępnego wdrażania i badania rynku pod kątem przyszłych 
wdrożeń [Program eTEN]

projektów strukturalnych w ramach inicjatyw wspólnotowych 
[INTERREG III, EQUAL, URBAN, Leader+]

Stowarzyszenie Miasta w Internecie gotowe jest wspomagać
samorządy w:
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Oferta SMWI dla samorzOferta SMWI dla samorząąddóóww

Budowaniu silnych innowacyjnie konsorcjów projektowych                 
w oparciu o:

rozległą wiedze w zakresie linii tematycznych interesujących z punktu 
widzenia administracji publicznej

dotychczasową współpracę w europejskimi organizacjami działającymi 
na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

współpracę w wiodącymi firmami technologicznymi działającymi na 
rynku technologii dla administracji publicznej

Stowarzyszenie Miasta w Internecie gotowe jest wspomagać
samorządy w:
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Oferta SMwI dla samorzOferta SMwI dla samorząąddóóww

Edukacji kadr w zakresie oferty programów wspólnotowych 
dostępnych dla administracji publicznej z Polski:

Programów Ramowych Unii Europejskiej

Programu eContentPlus

Programu eTEN

Inicjatyw wspólnotowych [Interreg, Equal, Urban, Leader+]

Stowarzyszenie Miasta w Internecie gotowe jest wspomagać
samorządy w:
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KorzyKorzyśści dla samorzci dla samorząąddóóww

Współpraca z SMWI to gwarancja:

Obecności w  doświadczonych konsorcjach projektowych

Udziału w transferze europejskiej myśli technologicznej

Udziału w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla administracji publicznej

Możliwości wdrożenia innowacyjnych rozwiązań bezpośrednio u siebie

Dołączenia do liderów informatyzacji wśród urzędów administracji publicznej w 
Polsce

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą skontaktuj się z nami
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Dane kontaktoweDane kontaktowe

Stowarzyszenie Miasta w Internecie
ul. Krakowska 11a

33-100 Tarnów
Tel. (014) 628 42 10 
Fax. (014) 628 43 11

e-mail: biuro@mwi.pl

Biuro w Warszawie: Biuro w Krakowie:
ul. Żurawia 22 Al. Słowackiego 64, 4 piętro
00-515 Warszawa 30-004 Kraków
tel./fax (022) 438 91 17 tel./fax (012) 633 32 53

Michał Warzała – specjalista ds. projektów IST (m.warzala@mwi.pl) 
Dariusz Woźniak – dyrektor ds. innowacji i rozwoju (d.wozniak@mwi.pl)

Krzysztof Głomb – prezes (k.glomb@mwi.pl)


