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„Społeczeństwo informacyjne”
„Społeczeństwo
informacyjne”
to
społeczeństwo,
w
którym
przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych
i komunikacyjnych stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną
i kulturową.
Źródło – „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013” przyjęta
w dniu 23 grudnia 2008 r. uchwałą Rady Ministrów nr 274/2008.
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Priorytety polityki europejskiej w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego
Komisja Europejska w komunikacie „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz
wzrostu i zatrudnienia” zaproponowała następujące trzy priorytety polityki w dziedzinie
społeczeństwa informacyjnego:
 utworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej wspierającej otwarty
i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów,
 wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad technologiami informacyjnymi
i komunikacyjnymi, mające na celu wspieranie wzrostu oraz tworzenie nowych i lepszych
miejsc pracy,

 stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, które
przyczyni się do wzrostu i powstawania nowych miejsc pracy w sposób zgodny z zasadami
zrównoważonego rozwoju, stawiając na pierwszym miejscu lepszy poziom usług
publicznych i jakość życia.

4

Grodzisk Mazowiecki, 6 maja 2011

„Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013”
 „Jednym z istotnych czynników stymulującym wzrost gospodarczy jest umiejętność
pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania informacji, dzięki dynamicznemu
rozwojowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. Information and
Communication Technologies – ICT).”
 „Znaczenie tego rozwoju dla wzrostu gospodarczego podkreślają badania, według
których technologie informacyjne i komunikacyjne w ostatnich latach
odpowiadają za około jedną czwartą wzrostu PKB oraz za 40% wzrostu
produktywności w Unii Europejskiej.”
 „Gwałtowny wzrost znaczenia informacji oraz usług świadczonych drogą
elektroniczną
i
tym
samym
wykorzystania
technologii
informacyjnych
i komunikacyjnych w gospodarce, administracji publicznej (rządowej
i samorządowej), a także w życiu codziennym obywateli wiąże się z nowym trendem
transformacji cywilizacyjnej – transformacji w kierunku „społeczeństwa
informacyjnego”.
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„Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013”
Rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Polsce powinny trwale towarzyszyć:
 dostępność, bezpieczeństwo i zaufanie – możliwość uzyskania dostępu do rzetelnej
informacji lub bezpiecznej usługi niezbędnej obywatelowi oraz przedsiębiorcy;
 otwartość i różnorodność – brak preferencji i brak dyskryminacji w dostępie do
informacji, a w szczególności do informacji publicznej;
 powszechność i akceptowalność – dążenie, aby udział w dobrach społeczeństwa
informacyjnego był oczywisty i jak najszerszy, a także by oferta produktów i usług
społeczeństwa informacyjnego była maksymalnie szeroka;
 komunikacyjność i interoperacyjność – zapewnienie dotarcia do pożądanej informacji
w sposób bezpieczny, szybki i prosty.
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„Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020”
Mazowsze, jako najbardziej rozwinięty gospodarczo region w Polsce,

podejmuje uczestnictwo w rywalizacji z innymi rozwiniętymi regionami,
poprzez eliminowanie dysproporcji rozwojowych, rozwój nowoczesnej
gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewnienie mieszkańcom Mazowsza

optymalnych

warunków

do

rozwoju

jednostki,

rodziny,

jak

i

całej

społeczności, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego i zrównoważonego
rozwoju.
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„Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020”
CEL NADRZĘDNY:

 wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społecznogospodarczego w regionie, jako podstawa poprawy jakości życia mieszkańców.
CELE STRATEGICZNE
 budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości życia mieszkańców
województwa,

 zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym,
 poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach
zrównoważonego rozwoju.
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„Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego na lata 2007-2013”
PRIORYTET I — STWORZENIE SYSTEMU USŁUG ON–LINE DLA MIESZKANCÓW
 zapewnienie mieszkańcom województwa mazowieckiego powszechnego dostępu do
różnorodnych usług świadczonych drogą elektroniczną na całym obszarze regionu

PRIORYTET II — POBUDZANIE ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
 pobudzanie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy bazującej na innowacyjnych
rozwiązaniach technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu wzmacniania jej
konkurencyjności, stymulowania zrównoważonego rozwoju i kreowania podaży pracy
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„Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego na lata 2007-2013”
PRIORYTET III — PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU INFORMACYJNEMU

 przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu mieszkańców obszarów wiejskich oraz
grup szczególnie narażonych na objęcie wykluczeniem informacyjnym

PRIORYTET IV — ZARZĄDZANIE E–ROZWOJEM ORAZ KREOWANIE I POMNAŻANIE
KAPITAŁU LUDZKIEGO
 stworzenie regionalnego systemu: transferu wiedzy o praktycznym wykorzystaniu
innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
zarządzania programowaniem, oraz wdrażaniem strategii
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Realizacja strategii e-rozwoju województwa mazowieckiego
 Podejście pro–projektowe zaproponowane w Strategii e-rozwoju uwzględnia
specyfikę regionalną — zastosowano model programowania i wdrażania projektów,
wynikający z:
 diagnozy stanu e-rozwoju województwa mazowieckiego,
 propozycji zgłaszanych w ramach konsultacji ze środowiskami regionu,
 zdefiniowanych priorytetów i celów strategicznych.
 Realizacja Strategii opiera się na realizacji projektów o silnym i trwałym wpływie na
e–Rozwój województwa:
 zwanych projektami głównymi dla e–Rozwoju Mazowsza na lata 2007–2013,
 realizujących priorytety i cele strategiczne e–Rozwoju regionalnego.
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Współpraca samorządów przy realizacji strategii e-rozwoju
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Jednym z projektów głównych, zdefiniowanych w Strategii e-rozwoju, jest projekt „WROTA
MAZOWSZA – Mazowiecka Platforma Usług Społeczeństwa Informacyjnego”, którego cele
realizowane są poprzez:


projekt pilotażowy, zrealizowany w latach 2006-2008 w ramach Priorytetu 1 ZPORR Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
pn. „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających
w ramach województwa” – projekt MSIP-GPW,



projekty kluczowe Samorządu Województwa, realizowane w ramach RPO WM 2007–2013,
w partnerskiej współpracy z ok. 91% samorządów gminnych i powiatowych województwa:


„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – Projekt EA,



„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – Projekt BW.
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Współpraca samorządów przy realizacji strategii e-rozwoju
Współpraca z Samorządem Województwa przy realizacji projektów kluczowych:
 równoprawność wszystkich Partnerów uczestniczących w projektach,
 współuczestnictwo Partnerów w przygotowywaniu specyfikacji do zamówień
publicznych (konsultowanie zapisów – „wkład własny” do warunków technicznych),
 niezbędny jest aktywny udział poszczególnych Partnerów w przygotowaniu się do
efektywnego wdrożenia tworzonych rozwiązań oraz w samym procesie ich wdrażania,
 „przykład z góry” – wsparcie kierownictwa jednostki dla działań projektowych,
 przygotowanie personelu jednostki do absorpcji nowych rozwiązań:
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−

(wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za współpracę z Kierownikiem Projektu
oraz wykonawcami przy realizacji projektu (Sekretarz Urzędu),

−

propagowanie wiedzy o projektach i ich produktach,

−

przygotowanie na zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu jednostki
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Współpraca samorządów przy realizacji strategii e-rozwoju
Współpraca z Samorządem Województwa przy realizacji projektów kluczowych:
 współpraca w budowaniu cyfrowych baz danych i ewidencji zawierających dane
o charakterze referencyjnym, w szczególności przestrzenne,
 dbałość o kompletność i aktualność tych danych,
 zapewnienie dostępu do tych baz danych i ewidencji dla innych Partnerów –
uczestników Projektów,
 zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do tych danych dla interesantów
administracji – obywateli i przedsiębiorców.
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Współpraca samorządów przy realizacji strategii e-rozwoju
Realizacja własnych przedsięwzięć samorządów gminnych w zakresie budowania
społeczeństwa informacyjnego:
 jako zadań komplementarnych do projektów głównych Strategii e-rozwoju,
 spójnych z centralną i regionalną koncepcją tworzenia systemów teleinformatycznych
e-administracji, opartych na wykorzystaniu zasad architektury zorientowanej na usługi
(SOA) oraz usług sieciowych, rekomendowanych przez Komisję Europejską
w Europejskich Ramach Interoperacyjności do stosowania w administracji publicznej
krajów członkowskich.
 zastosowanie SOA oraz usług sieciowych pozwala na:
− zbudowanie środowiska przygotowanego na komunikację z dowolną aplikacją,
pod warunkiem przestrzegania przez nią otwartych standardów,
− uzyskanie niezależności administracji publicznej od dostawców aplikacji.
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Zapraszam
do odwiedzenia serwisów informacyjnych
dotyczących projektów kluczowych:

www.bazywiedzy.eu
www.emazovia.eu
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