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Szybki internet ułatwia życie
Internet zbliża się do trzydziestki. Jak na tak młody
wiek, osiągnął już naprawdę wiele. Chyba żadnej innej
technologii nie udało się w tak krótkim czasie
zrewolucjonizować świata.
Informacje. Rozrywka. Pieniądze. Biznes. Edukacja. Komunikacja. Znajomi. Zakupy. Podróże. Praca. Urzędy. Internet do tego stopnia ułatwił życie, że czasem trudno
sobie przypomnieć, jak wyglądała codzienność, zanim na dobre się w nim zadomowił. Stał się tak wszechobecny, że marzeniem niejednej osoby jest spędzenie
urlopu w miejscu, gdzie nie ma zasięgu... Choć trudno w to uwierzyć, takie miejsca jeszcze istnieją, nawet w naszym kraju. Są też wśród nas osoby, które w ogóle nie korzystają z internetu. Niektórzy nie chcą, inni nie mogą. Fakty są jednak
takie, że rola internetu będzie dalej rosnąć. W rozwoju niezbędnej infrastruktury,
e-usług i kompetencji pomagają Fundusze Europejskie.

Internet szybki i powszechny
Sieć to setki tysięcy kilometrów kabli oplatających całą kulę ziemską. Tam, gdzie nie
docierają, dostęp do internetu będzie ograniczony. Takie miejsca nazywane są „białymi plamami”. Z myślą o ich wyeliminowaniu w programie Polska Cyfrowa przeznaczone zostały środki na dotacje dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Mają
one zachęcić do dostarczenia szybkiego internetu w takie miejsca, gdzie do tej pory
się to nie opłacało. Zakłada się, że w efekcie do 2023 r. dostęp do szybkiego internetu zyska około milion użytkowników – gospodarstwa domowe, szkoły i szpitale.
Jednak łatanie białych plam nie jest jedynym wyzwaniem. Ciągły wzrost ruchu
w internecie zmusza do podnoszenia wydajności istniejących już kabli. Bez inwestycji, np. w światłowody, Sieć mogłaby się zakorkować. W latach 2007 – 2015 dzięki ponad 4 mld złotych z Funduszy Europejskich i środków krajowych zbudowaliśmy kilkadziesiąt tysięcy kilometrów sieci dostarczających szybki internet. Kolejnym
tego rodzaju inwestycjom będą sprzyjały uruchamiane w III kw. br. pożyczki dla
przedsiębiorców telekomunikacyjnych udzielane również ze środków Programu
Polska Cyfrowa.

Rozmowa z Panem Lesławem Kuczyńskim,
Geodetą Powiatowym w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli
1. Jaki projekt z zakresu e-usług Państwo realizują?
Obecnie pracujemy nad udostępnieniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu Powiatu Nowosolskiego. Dotację na jego realizację uzyskaliśmy z Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego, z drugim
wynikiem w całym konkursie.
2. Na czym on polega?
Chcemy przejść od zasobu prowadzonego w postaci klasycznej (papierowej)
do zasobu cyfrowego. Projekt zakłada zakup sprzętu i oprogramowania oraz
przeprowadzenie cyfryzacji naszych papierowych zasobów – głównie operatów
pomiarowych i map.
3. Jakie korzyści będą z niego mieli mieszkańcy i powiat?
Po przeniesieniu danych do wersji cyfrowej będą one dostępne dla wszystkich
zainteresowanych przez internet przez całą dobę. Osoby bez dostępu do internetu będą mogły skorzystać ze specjalnych kiosków internetowych, które zostaną zainstalowane na terenie urzędów miast i gmin w powiecie.

Rozmowa z Panią Elżbietą Dydak z Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
1. Realizują Państwo projekt „e-Mocni”. Na czym on polega i kto może
wziąć w nim udział?
„e-Mocni” to projekt szkoleniowy. Dzięki niemu blisko 23 000 osób weźmie
udział w szkoleniach, podczas których dowiedzą się, do czego może przydać
się im internet w takich obszarach, jak zdrowie, praca i rozwój zawodowy czy
finanse. Do udziału w nich zapraszamy osoby dorosłe, które dotychczas nie

E-usługi
E-usługa to inaczej usługa świadczona elektronicznie, najczęściej przez internet oraz
automatycznie, czyli bez udziału człowieka po drugiej stronie łącza. Tak określa się zarówno sklep internetowy, wyszukiwarkę, jak i możliwość zdalnego załatwienia sprawy w urzędzie. E-usługi to jedna z kluczowych wartości internetu. Dzięki wsparciu z funduszy unijnych coraz więcej urzędów w Polsce wprowadza w swojej działalności takie rozwiązania.
Złożenie wniosku o dowód lub wypis z urzędu stanu cywilnego, złożenie zeznania podatkowego, automatyczne protokołowanie rozpraw sądowych, założenie firmy – to tylko kilka
przykładów cyfrowych zmian w administracji. Dofinansowanie na ten cel przewidują Program Polska Cyfrowa oraz Programy Regionalne. W tych drugich znajdą dla siebie wsparcie także przedsiębiorcy planujący wprowadzić w swoich firmach nowoczesne systemy
elektroniczne wspomagające prowadzenie działalności.

Kompetencje cyfrowe
Na nic się zda dostęp do szybkiego internetu, jeżeli nie będziemy potrafili z niego skorzystać. Wkrótce dostęp do większości usług będzie wyłącznie cyfrowy. Wiele osób ma jednak trudności z obsługą nowoczesnych urządzeń i korzystaniem z e-usług. Właśnie dla
nich w Programie Polska Cyfrowa zaplanowano szereg szkoleń, które pozwolą im swobodnie korzystać z wielu udogodnień dostępnych przez internet oraz dzięki komputerom.
AGNIESZKA LEWANDOWSKA, MONIKA NIEWINOWSKA

Aktualne konkursy – Program Polska Cyfrowa:
– dla administracji na e-usługi publiczne – do 31 lipca (kolejny w październiku)
– na projekty podnoszące kompetencje cyfrowe osób dorosłych – do 31 lipca
– na projekty podnoszące kompetencje nauczycieli w zakresie programowania – do 29 września
Regionalny Program Województwa Warmińsko-Mazurskiego – dla administracji na e-usługi – do 31 lipca
Więcej informacji dostępnych jest w punktach informacyjnych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty oraz na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa:
www.cppc.gov.pl

korzystały z możliwości, jakie dają nowe technologie. Listę gmin objętych projektem można sprawdzić na stronie www.e-mocni.org.pl. O szkolenia najlepiej
podpytać w bibliotece publicznej albo ośrodku pomocy społecznej.
Ponadto w ramach projektu będziemy także wspierać tworzenie gminnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej. Do udziału w nich zostaną zaproszone na przykład biblioteki, pracownie komputerowe, szkoły czy organizacje pozarządowe.
Dzięki temu mieszkańcy zyskają miejsca, w których będą mogli stale doskonalić
swoje umiejętności, również po zakończeniu naszego przedsięwzięcia.
2. Dlaczego uczą Państwo kompetencji cyfrowych?
Dzięki projektowi „e-Mocni” mieszkańcy nauczą się m.in., jak korzystać z bankowości elektronicznej, w jaki sposób załatwiać w internecie sprawy urzędowe
czy też, jak sprawdzić swoje miejsce w kolejce do sanatorium. Takie projekty
potrafią zmienić czyjeś życie.
3. Może Pani podać jakiś przykład?
Tak. Dobrze pamiętam historię Pani Marii. Po kursie komputerowym w bibliotece w Ozimku (woj. opolskie) pani Maria, samotna emerytka, której jedyna córka mieszka w Tunezji, nauczyła się obsługiwać program do rozmów i transmisji wideo. Dzięki temu mogła zobaczyć „na żywo” swojego nowo narodzonego
wnuka, i porozmawiać ze swoją wnuczką, która przez internet pokazywała jej
swoje rysunki. Takich historii znamy wiele i mamy nadzieję, że wydarzą się także w ramach projektu „e-Mocni”.
Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” jest realizowany
przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
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