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Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji zatytułowanej "Finansowanie projektów oraz planowanie
rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce na lata 2010-2013" - część II, która odbędzie się 28
marca br. w Warszawie.
Honorowy patronat objęły pani minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska; pani prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, Anna Streżyńska; Ministerstwo Infrastruktury oraz Związek Powiatów
Polskich.
Tematy poruszane podczas tej konferencji to, m.in:
Rola funduszy strukturalnych UE w rozbudowie infrastruktury teleinformatycznej w Polsce. Jak
wyglądamy na tle Europy? Jesteśmy na początku kadencji nowych władz samorządowych: kiedy
zabrzmi ostatni dzwonek, w którym można jeszcze próbować sięgać po unijne środki?
Megaustawa, czyli Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która weszła
w życie 17 lipca br. Krótkie omówienie jej celów, metod realizacji i nowych możliwości, jakie
otwiera przed samorządami. Jakie nauki płyną z dziewięciu miesięcy jej obowiązywania? Nad
czym trzeba i warto nadal pracować i jakie są zamierzenia parlamentarno-rządowe w tej mierze?
Megaustawa znosi prawnie – takie było zamierzenie – wiele organizacyjnych i biurokratycznych
barier w budowie sieci internetowej przez samorządy. Jednocześnie płyną konkretne sygnały, że
w praktyce nie jest z tym tak różowo (m.in. nieuzasadnione mnożenie dokumentów). Jak walczyć
z biurokracją? Gdzie się odwołać i znaleźć sojuszników?
Czy e-urząd wystarczy? Kontakt mieszkańca z urzędem. Czy e-urząd rozumiany jako możliwość
wysyłania e-formularzy internetowych do urzędu wystarcza na zaspokojenie potrzeb związanych
z kontaktem mieszkańca z urzędem? Praktyczne rozwiązania dla e-urzędu. Zalety i ewentualne
trudności przy wdrożeniach. Co wydaje się najpotrzebniejsze klientom urzędów? Jak rozwijać i
wzbogacać zakres elektronicznego załatwiania spraw?
Przykłady inwestycji w infrastrukturę społeczeństwa teleinformatycznego (administracja i
obywatele). Każdy z gości będzie miał okazję opowiedzieć o przykładach – zakończonych,
rozpoczętych bądź planowanych – przedsięwzięć, w realizacji których pomocne są środki unijne.
Jak wykorzystywać dostępne fundusze UE na budowę społeczeństwa informacyjnego. Résumé:
co już zrobiono, jak po nie sięgać. Jakie elementy infrastruktury można sfinansować z jakich
źródeł? Wąskie gardła i potrzebne dokumenty. Metody pozyskiwania funduszy własnych.
Bezpieczeństwo sieci i użytkowników sieci samorządowej. Niebezpieczeństwa i metody
skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom. Co grozi samorządom i dlaczego bezpieczeństwo jest
zaniedbywane?
Organizatorzy zakładają, że konferencja stanie się pożyteczną płaszczyzną wymiany poglądów oraz
podsumowaniem dotychczasowych przedsięwzięć, ale wg założeń przede wszystkim ma ona pozwolić na
podkreślenie rysujących się możliwości.
Szczegółowy program wraz z formularzem zgłoszenia znajdą Państwo po kliknięciu TUTAJ
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