PROJEKT
„INFOSTRADA KUJAW I POMORZA”

Metodyka opracowania studium wykonalności oraz
dokumentacji technicznej

KILKA SŁÓW O NAS
W ramach naszej działalności:
•
•
•
•

organizujemy i przeprowadzamy szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych
oraz zarządzania projektami;
prowadzimy doradztwo unijne zarówno dla przedsiębiorców jak i jednostek samorządu
terytorialnego;
przygotowujemy wnioski o dofinansowanie projektów oraz studia wykonalności;
zarządzamy projektami finansowanymi lub współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Największe przedsięwzięcia:
•
•
•

Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej
oraz świadczenia usług publicznych
Mentoring poprzez IT
Opracowanie dokumentacji projektowej do dwóch projektów kluczowych w ramach RPO
WM 2007-2013:
„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu”

Zakres Projektu - przygotowanie dokumentacji i studium
wykonalności „Infostrada Kujaw i Pomorza”:
•

Przygotowanie Koncepcji
kujawsko-pomorskiego;

w

zakresie

modułu

e-Administracji

•

Przygotowanie Koncepcji modułu Systemu
dla województwa kujawsko-pomorskiego;

•

Przygotowanie Studium wykonalności dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” usługi
w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej;

•

Przeprowadzenie cyklu seminariów z wszystkimi partnerami projektu w formie spotkań
informacyjnych, zebranie uwag i sugestii uczestników;

•

Przygotowanie publikacji na temat e-Administracji i Systemów Informacji Przestrzennej
w województwie kujawsko-pomorskim;

•

Organizacja konferencji (otwierającej oraz podsumowującej projekt).

Informacji

dla

województwa

Przestrzennej

(SIP)

ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO
•

Celem przeprowadzenia analizy stanu istniejącego jest ustalenie produktów i usług,
które naleŜy dostarczyć podczas realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, aby
osiągnąć załoŜone w nim cele.

•

Rzetelne wypełnienie formularza inwentaryzacyjnego
w późniejszych działaniach projektowych.

•

Powstanie prawidłowej dokumentacji Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” będzie
moŜliwe tylko przy skrupulatnym wypełnieniu kwestionariusza ankiety przez kaŜdą
jednostkę samorządu terytorialnego.

•

Na podstawie udzielonych odpowiedzi określone zostaną koszty projektu oraz wysokość
wkładu własnego poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

ma

ogromne

znaczenie

WNIOSKI Z WCZEŚNIEJ PRZEPROWADZONYCH
INWENTARYZACJI

•

W kaŜdej Jednostce Samorządu Terytorialnego naleŜy wyznaczyć osobę odpowiedzialną
za wypełnienie formularza inwentaryzacyjnego.

•

Koordynator w kaŜdej Jednostce Samorządu Terytorialnego powinien być osobą
uprawnioną do podejmowania decyzji w Urzędzie.

•

Kontakt koordynatora z wykonawcą odbywać się będzie mailowo, telefonicznie oraz
za pomocą faksu.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI
•

Formularz inwentaryzacyjny będzie dostępny poprzez dedykowany, udostępniony
poprzez Internet system do gromadzenia danych.

•

Wprowadzone dane będą gromadzone bezpośrednio w analitycznej bazie danych.
Nie przewiduje się moŜliwości dostarczania danych w inny sposób niŜ przez system.

•

Na adresy e-mail poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostanie wysłane
zaproszenie do wypełnienia formularza.

•

Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” będzie świadczyła zdalną pomoc w wypełnianiu
formularza ankiety.
Na czas prowadzenia inwentaryzacji uruchomiony zostanie specjalny numer telefonu:
516 009 054, aktywny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI

•

KaŜda JST będzie miała udostępniony swój własny formularz ankiety opracowany
na podstawie jednolitego szablonu

•

Szacunkowy czas wypełnienia formularza inwentaryzacyjnego wynosi ok. 10 dni
roboczych.

•

Ze względu na pracochłonność zadania moŜliwy będzie częściowy zapis formularza
inwentaryzacyjnego (bez utraty raz wpisanych danych).

ZAKRES INWENTARYZACJI
•

Podstawowe informacje
priorytety
oczekiwania
zasoby ludzkie

•

Dziedzinowe rejestry publiczne
pytania związane z rejestrami i ewidencjami prowadzonymi w urzędach

•

Infrastruktura teleinformatyczna
pytania dotyczące sprzętu komputerowego i urządzeń
znajdujących się w JST, platform i oprogramowania
funkcjonowanie urzędów

peryferyjnych
ułatwiającego

HARMONOGRAM
INWENTARYZACJA
•

04.09.2009r. – 29.10.2009r.
Przeprowadzenie procesu inwentaryzacji (pozyskanie danych drogą elektroniczną)

NAJWAśNIEJSZE TERMINY PROJEKTOWE
•
•
•

•
•

18.11.2009r.
Koncepcja modułu e-Administracji dla województwa kujawsko-pomorskiego
01.12.2009r.
Koncepcja modułu Systemu Informacji Przestrzennej dla województwa kujawsko-pomorskiego
04.12.2009r.
Studium wykonalności dla projektu Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji
i Informacji Przestrzennej realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013
03.12.2009r.
Zakończenie cyklu seminariów
04.12.2009r.
Konferencja podsumowująca

KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU
Zadania Beneficjentów Ostatecznych (JST):
•

Ścisła współpraca z wykonawcą (Krajową Agencją Informacyjną „INFO” Sp. z o.o.)
oraz zespołem projektowym Urzędu Marszałkowskiego

•

Wypełnienie formularza inwentaryzacyjnego

•

Aktywne uczestnictwo w seminariach

•

Udział w konferencjach (otwierającej oraz podsumowującej projekt)

KONTAKT Z WYKONAWCĄ:
Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Sp. z o.o.
Warkały 18
11-041 Olsztyn
ikip@kai-info.eu
nr tel.: 089 512 82 28
nr fax: 089 512 82 28 w.15
osoba do kontaktu: Kamila Rusowicz

