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(POKL.05.02.01-00-036/13)
Trwa rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego
Gmina Prusice jako Lider Projektu wspólnie z siedmioma
JST z terenu województwa dolnośląskiego: Gminą Wołów,
Gminą Oborniki Śląskie, Gminą Zawonia, Gminą Wisznia
Mała, Gminą Prochowice, Gminą Dobroszyce i Powiatem
Trzebnickim oraz partnerem społecznym firmą Maculewicz
Consulting z Pruszkowa realizuje partnerski projekt pn.
„Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Partnerstwo na realizację wspólnego projektu pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 1,9 mln zł
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na lata
2007 – 2013.
Całkowita wartość projektu: 2 310 264,91 zł
Kwota dofinansowania (85 %): 1 963 725,17 zł
Wkład własny (15%): 346 539,74 zł
– Głównym celem naszego partnerskiego projektu jest poprawa standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych w 8 Jednostkach Samorządu Terytorialnego w woj.
dolnośląskim przez wdrożenie i modernizację systemu informatycznego, wzrost kwalifikacji u pracowników samorządowych i wzrost świadomości obywateli w obszarze
e-usług publicznych – podkreśla Lider Projektu, Burmistrz
Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dodając: – W ramach
tego projektu mieszkańcom naszych gmin i powiatów wyjaśnimy czym tak naprawdę jest profil zaufany, kto go może otrzymać, jak i gdzie go uzyskać oraz dlaczego będzie
on nam ułatwiał życie i załatwianie spraw w instytucjach
publicznych.
Grupą docelową projektu są urzędnicy zgodnie z ustawą o pra-

Biuro Projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa
dolnośląskiego”
Urząd Miasta i Gminy w Prusicach
Referat Funduszy Zewnętrznych
Rynek 1, 55-110 Prusice

cownikach samorządowych z dnia 21.11. 2008 roku z 8 JST:
Prusice, Wołów, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Zawonia, Dobroszyce, Prochowice i Powiat Trzebnicki.
Zadania w ramach projektu:
Zadanie 1 – Wdrożenie lub modernizacja rozwiązań informatycznych w JST:
– zakupienie sprzętu oraz oprogramowania służącego do
wdrożenia e-usług publicznych świadczonych za pomocą
platformy ePUAP
– zakupienie sprzętu niezbędnego do wdrożenia e-usług oraz
systemów informacyjnych, co wpłynie na wzrost wymiany
korespondencji drogą elektroniczną
– uruchomienie punktu potwierdzenia Profilu Zaufanego
– zakupienie lub zmodernizowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w 8 JST posiadających funkcjonalność wymiany
korespondencji z platformą ePUAP
Cele szczegółowe projektu do zad. 1:
– wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysłanej
przez urzędy JST
– wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy ePUAP lub platformy
regionalnej kompatybilnej z ePUAP
– wdrożenie lub modernizacja w JST rozwiązań informatycznych przez uruchomienie w JST punktów potwierdzania Profilu Zaufanego, systemu elektronicznego zarządzania
dokumentami z funkcjonalnością wymiany korespondencji
z platformą ePUAP oraz dziedzinowego systemu informatycznego.
Zadanie 2 – Szkolenia:
– logistyczna obsługa szkoleń
– merytoryczna realizacja szkoleń – szkolenia w formie wykła-

Lider Projektu – Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz
wraz z Informatykiem Pawłem Grzybem w dniu 4 lutego 2014 roku
uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym w ramach konkursu 5.2.1
A 2 POKL w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie

dowo – warsztatowej przy wykorzystaniu komputerów dla
urzędników 8 JST
– szkolenia podzielone na 4 ścieżki: dla wszystkich urzędników, dla urzędników mających kontakt z klientem, dla Liderów i dla Informatyków
Cele szczegółowe projektu do zad. 2
– podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT
w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych
Zadanie 3 – Promocja e-usług:
– przygotowanie i kolpor taż materiałów promocyjnych – plakaty. Ulotki
– przygotowanie i wydruk instrukcji dla użytkowników e-usług
i profilu zaufanego
– przygotowanie i wyświetlanie filmu promocyjnego na www
JST
– organizacja spotkań informacyjnych w JST, zakup gadżetów
i roll-up
– publikację ogłoszeń w prasie
Cele szczegółowe projektu do zad. 3
podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu
wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem
Par tnerski projekt pod nazwą „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” jest realizowany od 3 marca 2014
roku do 30 czer wca 2015 roku.
Dorota Leń
Sekretarz projektu: „Rozwój e-urzędów w 8 JST
województwa dolnośląskiego”

Pracownicy 8 JST podczas czterech ścieżek szkoleniowych
podnieśli swoje kwalifikacje

Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
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