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4. Sieci teleinformatyczne – karty działań
Działanie nr 1.1
Oś priorytetowa
Nazwa działania

1.

2.
3.

Cel
i
działania

uzasadnienie

Komplementarnośd
innymi
celami
działaniami
Interesariusze

z
i

4.

Przedsięwzięcia
wykonania

do

5.

Budżet
i
sposób
finansowania oraz inne
niezbędne zasoby

sieci teleinformatyczne.
Budowa infrastruktury regionalnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej w
ramach projektu „Sied Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (SSPW)
Celem działania jest stworzenie warunków do szybkiej realizacji projektu
„Sied Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w województwie podlaskim. W
lipcu 2011 występowały istotne opóźnienia w jego realizacji (z przyczyn
niezależnych do instytucji województwa). W związku z tym należy podjąd
wysiłki, aby w od momentu przekazania kontroli nad projektem do władz
lokalnych, tempo i sprawnośd prac osiągnęły jak najwyższy poziom
Działanie bezpośrednio komplementarne z 1.2, 1.3 istotne z punktu widzenia
wszystkich celów osi sieci teleinformatyczne oraz z innych obszarów
społeczeostwa informacyjnego, zwłaszcza e-administracji i e-zdrowia.
UMWP, podlaskie uczelnie, podlascy przedsiębiorcy telekomunikacyjni.
1.
Wykorzystanie wiedzy i posiadanych przez podlaskie uczelnie
doświadczeo z obszaru sieci teleinformatycznych poprzez utrzymywanie
stałych kontaktów w ramach porozumienia pomiędzy Politechniką
Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku i UMWP (zespół roboczy
z przedstawicielami wszystkich stron z uzgodnionym zakresem zadao).
2.
Prowadzenie permanentnej analizy realizowanych i zakooczonych
inwestycji w sieciach szkieletowych oraz dystrybucyjnych i przedstawianie
wniosków w postaci dobrych praktyk oraz zestawu przedsięwzięd
umożliwiających przyśpieszenie realizacji (może to byd jedno z zadao
zespołu roboczego).
3.
Prowadzenie przedsięwzięd mogących usprawnid i przyśpieszyd
realizację projektu SSPW w woj. podlaskim m.in.:
3.1.
Organizacja spotkao z udziałem lokalnych samorządów
i przedsiębiorców w celu przekazania informacji o kolejnych
elementach realizacji projektu SSPW (np., o przygotowaniach
i planowanych terminach ogłaszania przetargów, wystąpieniach
o pozwolenia, wykonanych pracach, bieżących i przewidywanych
problemach).
3.2.
Przeprowadzenie akcji uświadamiającej wśród instytucji
wydających zgody/pozwolenia na terenach, przez które ma
przebiegad sied szkieletowa i dystrybucyjna.
3.3.
Wprowadzenie mechanizmów zapewniających, aby
w inwestycjach infrastrukturalnych takich jak drogi, wodociągi, linie
energetyczne itp. były zakładane instalacje teletechniczne.
Przedsięwzięcie 1: budżet zależny od zakresu zadao, finansowaniefundusze europejskie i/lub własne samorządów terytorialnych i/lub własne
uczelni.
Przedsięwzięcie 2: forma – zamówienie publiczne lub zadanie zespołu
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6.

Termin realizacji

7.

Poziom priorytetu:
1. Najwyższy
2. Wysoki
3. Średni

roboczego, finansowanie – fundusze europejskie i/lub własne samorządów
terytorialnych i/lub własne uczelni.
Przedsięwzięcie 3: najniższy koszt zostanie osiągnięty, jeśli wykorzystane
zostaną zasoby osobowe i lokalowe UMWP, finansowanie-– fundusze
europejskie i/lub własne Samorządu Województwa
Przedsięwzięcie 1: podpisanie stosownej umowy do kooca 2011 roku,
umowa do kooca trwania projektu SSPW
Przedsięwzięcie 2: zamówienie opublikowane lub sprecyzowane zadanie
zespołu roboczego do kooca stycznia 2012, realizacja do kooca 2014.
Przedsięwzięcie 3: cały okres trwania realizacji projektu SSPW 2011-2014

1

Działanie nr 1.2
Oś priorytetowa
Nazwa działania

1.

Cel
i
działania

uzasadnienie

2.

Komplementarnośd
innymi
celami
działaniami

3.

Interesariusze

4.

Przedsięwzięcia
wykonania

5.

Budżet
i
sposób
finansowania oraz inne
niezbędne zasoby

z
i

do

sieci teleinformatyczne
Budowa infrastruktury regionalnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej
uzupełniającej wybudowaną infrastrukturę SSPW)
Celem działania jest rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej sieci
regionalnej, tak, aby w jej zasięgu znajdowało się 100% ludności
województwa podlaskiego oraz zapewnienie redundancji połączeo w każdym
węźle szkieletowym i dystrybucyjnym. Jest to uzupełnienie wymagane do
osiągnięcia celu głównego oraz zapewnienia niezawodności działania. Na
tym etapie należy wykorzystad w maksymalnym stopniu istniejące zasoby
infrastruktury operatorów komercyjnych. Przygotowane w tym działaniu
opracowania posłużą do oszacowania kosztów rozbudowy oraz sporządzenia
dokumentów programowych okresu 2014-2020
Działanie jest ostatnią częścią procesu budowy i uruchomienia regionalnej
sieci szerokopasmowej. Bezpośrednie powiązanie z celem 1, oraz wpływ na
cele 2 i 3 oraz pośredni na wszystkie cele pozostałych osi priorytetowych
PRIS. Bezpośredni związek z działaniami 1.1 i 1.3
UMWP, podlaskie uczelnie, podlascy przedsiębiorcy telekomunikacyjni.
1.
Przygotowanie analizy potrzeb i planu z optymalizacją kosztów
i czasu poprzez wykorzystanie zasobów operatorów komercyjnych ze
wskazaniem źródeł finansowania.
2.
Realizacja projektu/projektów rozbudowy sieci regionalnej
Przedsięwzięcie 1: forma – zamówienie publiczne, finansowanie fundusze
europejskie i/lub własne UMWP
Przedsięwzięcie 2: forma - zamówienie publiczne, budżet- ustalony na
podstawie przedsięwzięcia 1, finansowanie – fundusze własne UMWP i/lub
fundusze europejskie z nowego okresu programowania 2014-2020.
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6.

Termin realizacji

7.

Poziom priorytetu:
1. Najwyższy
2. Wysoki
3. Średni

Przedsięwzięcie 1: III kwartał 2013
Przedsięwzięcie 2:od 2014
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Działanie nr 1.3
Oś priorytetowa

sieci teleinformatyczne

Nazwa działania

1.

Cel
i
działania

uzasadnienie

2.

Komplementarnośd
innymi
celami
działaniami

3.

Interesariusze

4.

Przedsięwzięcia
wykonania

5.

Budżet
i
sposób
finansowania oraz inne
niezbędne zasoby

6.

Termin realizacji

z
i

do

Uruchomienie działalności operatora sieci samorządowej
Celem działania jest powołanie i uruchomienie działalności operatora
telekomunikacyjnego sieci samorządowej. Podstawową funkcją tego
operatora powinna byd realizacja zadao własnych samorządów (misji
społecznej), np. sieci rozległej dla potrzeb wewnętrznych instytucji
samorządu terytorialnego oraz ewentualnie świadczenie usług hurtowego,
szerokopasmowego dostępu do Internetu w rejonach bez lub ze słabą ofertą
firm komercyjnych.
Działanie bezpośrednio komplementarne z 1.2 i 1.3 istotne z punktu widzenia
celów 1, 2 i 3 oraz z innych obszarów społeczeostwa informacyjnego,
zwłaszcza e-administracji i e-zdrowia.
Instytucje samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, firmy
telekomunikacyjne, uczelnie wyższe
1.
Ustalenie kluczowych celów i zadao operatora sieci samorządowej
oraz formy organizacyjnej i sposobu zarządzania jego działalnością,
2.
Powołanie operatora sieci regionalnej w uzgodnionej formie
organizacyjnej.
3.
Określenie modelu organizacyjnego (logicznego) struktury sieci
i regulaminów/zasad korzystania z niej przez jednostki samorządu
terytorialnego oraz zasad świadczenia usług dostępu do sieci regionalnej
podmiotom komercyjnym.
Przedsięwzięcie 1: zespół roboczy powołany w działaniu 1.1 przy
współpracy wszystkich zainteresowanych gmin woj. podlaskiego,
finansowanie – wydatki bieżące urzędów samorządu terytorialnego.
Przedsięwzięcie 2: zasoby osobowe UMWP, budżet i finansowanie
uzależnione od przyjętej formy organizacyjnej.
Przedsięwzięcie 3 zasoby osobowe operatora przy współpracy z zespołem
roboczym z działania 1.1, finansowanie fundusze własne operatora.
Przedsięwzięcie 1: do kooca stycznia 2012.
Przedsięwzięcie 2: do kooca lutego 2012.
Przedsięwzięcie 4: do kooca kwietnia 2012
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7.

Poziom priorytetu:
1. Najwyższy
2. Wysoki
3. Średni

1

Działanie nr 2.1
Oś priorytetowa

sieci teleinformatyczne
Opracowanie
dokumentacji
umożliwiającej
sprawną
budowę
Nazwa działania
konkurencyjnego rynku szerokopasmowych usług dostępowych na terenie
całego województwa podlaskiego
Celem działania przygotowanie koncepcji tworzenia przez wszystkie
samorządy terytorialne woj. podlaskiego pasywnej infrastruktury
pozwalającej na realizację usług dostępowych klasy NGA (zalecane
rozwiązanie FTTH) obejmującej wszystkich mieszkaoców poszczególnych
gmin. Opracowane wytyczne uwolnią małe samorządy od problemu
Cel
i
uzasadnienie
1.
poszukiwania rozwiązao z obszaru sieci teleinformatycznych. Stworzona
działania
koncepcja powinna określad szacunkowe koszty jej realizacji w całym
województwie podlaskim. Obowiązkowym elementem tego działania jest
przeanalizowanie doświadczeo zebranych w okresie programowania 20072013, przygotowanie fragmentu RPO na okres 2014-2020 pod kątem
uzyskania notyfikacji.
Komplementarnośd
z
Działanie to pierwszy krok w realizacji celu nr 2, podstawa do działania 2.2
2.
innymi
celami
i
Element realizacji celu głównego osi sieci teleinformatyczne
działaniami
UMWP, samorządy terytorialne wszystkich gmin woj. podlaskiego, uczelnie
3.
Interesariusze
wyższe, operatorzy telekomunikacyjni
1. Analiza sytuacji w każdej z gmin województwa podlaskiego pod kątem
możliwego poziomu dofinansowania i zgrubne oszacowanie kosztów
realizacji sieci klasy NGA w szczególności
a. Przeprowadzenie analizy wyników inwentaryzacji stanu sieci
teleinformatycznych woj. podlaskiego (inwentaryzacja UKE
i własne
samorządów),
warunków
terenowych
i demograficznych oraz ustalenie stanowiska władz terenowych
w odniesieniu do zagadnieo sieci dostępowych.
b. Wykonanie planów sieci dostępowych skoordynowanych
Przedsięwzięcia
do
4.
z siecią regionalną, szacunkowych kosztorysów w wybranych
wykonania
gminach (30% gmin) i estymacja na tej podstawie czasu
realizacji i kosztów sumarycznych w całym województwie
podlaskim.
c. Wykonanie szablonów dokumentacji konkursowej.
2. Opracowanie fragmentu RPO na lata 2014-2020 dotyczącego sieci
dostępowych uwzględniające wyniki przedsięwzięcia 1 oraz doświadczeo
zdobytych w okresie programowania 2007-2013, w szczególności:
a. Przeprowadzenie analizy decyzji Komisji Europejskiej
w odniesieniu do projektów tworzących sieci dostępowe klasy
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5.

6.

7.

NGA i ustalenie warunków niezbędnych do uzyskania
pozytywnej oceny.
b. Przygotowanie zapisów RPO w taki sposób, aby możliwe było
jego notyfikowanie zaś projekty realizowane w jego ramach nie
wymagały indywidualnej akceptacji.
Przedsięwzięcie 1- zamówienie publiczne skierowane do uczelni wyższych w
partnerstwie z instytucją komercyjną, budżet około 500 tys. zł , finansowanie
Budżet
i
sposób
– fundusze europejskie bieżącego okresu programowania
finansowania oraz inne
Przedsięwzięcie 2: Wykonanie w partnerstwie uczelni wyższej i UMWP,
niezbędne zasoby
budżet kilkanaście tys zł, finansowanie - fundusze europejskie i/lub własne
samorządu terytorialnego
Przedsięwzięcie 1: ogłoszenie przetargu do kooca stycznia 2012, realizacja do
kooca sierpnia 2012.
Termin realizacji
Przedsięwzięcie 2: po zakooczeniu przedsięwzięcia nr 1 w ciągu dwóch
miesięcy do kooca października 2012
Poziom priorytetu:
1. Najwyższy
2. Wysoki
3. Średni

1

Działanie nr 2.2
Oś priorytetowa

sieci teleinformatyczne
Budowa sieci dostępowych klasy NGA na terenie wszystkich gmin
Nazwa działania
województwa podlaskiego.
Celem jest wykorzystaniem efektów realizacji działania 2.1 – zbudowanie
Cel
i
uzasadnienie
1.
spójnych z SSPW sieci dostępowych klasy NGA we wszystkich gminach woj.
działania
podlaskiego obejmujących 100% instytucji, przedsiębiorstw i mieszkaoców.
Komplementarnośd
z
2.
innymi
celami
i Działanie komplementarne do celu 1, działao 1.1, 1.2 i działaniem 2.1.
działaniami
3.
Interesariusze
Samorządy lokalne woj. podlaskiego, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne
1.
Budowa zgodnie z koncepcją opracowaną w wyniku działania 2.1
sieci dostępowych klasy NGA finansowanych w całości ze środków własnych
samorządów terytorialnych lub programów pomocowych ogólnopolskich
bieżącego okresu programowania. Należy przewidzied prowadzenie
Przedsięwzięcia
do odbiorów pod merytoryczną kontrolą zespołu eksperckiego z publicznej
4.
wykonania
uczelni wyższej.
2.
Ogłaszanie konkursów zgodnych z koncepcją opracowaną w wyniku
działania 2.1 w bieżącym okresie finansowania przy dofinansowaniu 50%.
3.
Ogłaszanie konkursów zgodnych z notyfikowanym elementem
przyszłego RPO na lata 2014-2020.
5.

Budżet
i
sposób Przedsięwzięcie 1: zamówienia publiczne poszczególnych samorządów,
finansowania oraz inne budżet zależny do warunków lokalnych, finansowanie – fundusze własne
niezbędne zasoby
samorządów, fundusze pomocowe programów centralnych okresu
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6.

Termin realizacji

7.

Poziom priorytetu:
1. Najwyższy
2. Wysoki
3. Średni

programowania 2007-2013 oraz 2014-2020.
Przedsięwzięcie 2: Departament ZRPO UMWP, finansowanie: RPO na lata
2007-2013
Przedsięwzięcie 3: Departament ZRPO UMWP, finansowanie: RPO na lata
2014-2020
Przedsięwzięcie 1 i 2: od września roku 2012 (po wykonaniu działania 2.1) do
wyczerpania środków okresu programowania 2007-2013.
Przedsięwzięcie 3: realizacja od początku 2014

1

Działanie nr 2.3
Oś priorytetowa
Nazwa działania

1.

Cel
i
działania

uzasadnienie

2.

Komplementarnośd
innymi
celami
działaniami

3.

Interesariusze

4.

Przedsięwzięcia
wykonania

5.

Budżet
i
sposób
finansowania oraz inne
niezbędne zasoby

z
i

do

Sieci teleinformatyczne
Podniesienie wiedzy i kompetencji z obszaru sieci teleinformatycznych
poprzez działalnośd Podlaskiego Centrum Sieci Teleinformatycznych (PCST).
Celem jest powołanie i uruchomienie działalności Podlaskiego Centrum Sieci
Teleinformatycznych. Powinno ono pełnid rolę ośrodka transferu wiedzy z
ośrodków akademickich z obszaru sieci teleinformatycznych do urzędów
samorządowych, ludności Podlasia i przedsiębiorców. Ma ono także stanowid
miejsce zbierania informacji o stanie sieci w województwie podlaskim (w tym
o planowanych i realizowanych projektach sieciowych współfinansowanych
z funduszy europejskich), monitorowania realizacji programu PRIS. PCST ma
także pełnid role konsultacyjne i doradcze z zakresu sieci
teleinformatycznych.
Działanie to jest komplementarne ze celami 1 i 2 obszaru sieci
teleinformatycznych, Jest też uzupełnieniem działao edukacyjnych z innych
obszarów PRIS.
Uczelnie wyższe woj. podlaskiego, parki technologiczne, instytucje
samorządowe, przedsiębiorstwa.
1. Powołanie Podlaskiego Centrum Sieci Teleinformatycznych w wyniku
porozumienia pomiędzy Politechniką Białostocką (przy ewentualnym
współudziale innych zainteresowanych uczelni) i UMWP (należy dopuścid
możliwośd udziału innych zainteresowanych instytucji publicznych).
2. Opracowanie przez osobę kierującą centrum planu szczegółowych
działao i źródeł finansowania PCST.
3. Rozpoczęcie działalności operacyjnej PCST
Przedsięwzięcie 1 PCST może rozpocząd funkcjonowanie z obsadą 2 osobową
(kierownika i obsługi biurowej), należy założyd początkowe finansowanie na
okres 1 roku (przy obsadzie 2 osób), pomieszczenia i ich wyposażenie
zapewnia uczelnia (uczelnie), środki finansowe UMWP (inne instytucje
publiczne, jeśli wystąpią, jako założyciele).
Przedsięwzięcie 2 Środki bieżące PCST
Przedsięwzięcie 3 Środki pozyskane wg. opracowanego przez kierownika
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Termin realizacji

7.

Poziom priorytetu:
1. Najwyższy
2. Wysoki
3. Średni

PCST planu.
Przedsięwzięcie 1 – do kooca 2011 r.
Przedsięwzięcie 2 dwa miesiące od powołania PCST,
Przedsięwzięcie 3 Od drugiego kwartału roku 2012.

3

Działanie nr 3.1
Oś priorytetowa

Sieci teleinformatyczne
Opracowanie dokumentacji umożliwiającej sprawną budowę przez
Nazwa działania
samorządy lokalne bezprzewodowych, bezpłatnych obszarów dostępu do
Internetu
Celem działania przygotowanie koncepcji tworzenia przez wszystkie
samorządy terytorialne woj. podlaskiego publicznych, bezpłatnych punktów
dostępu do Internetu. Wspólny zestaw wytycznych da możliwośd
wykorzystania efektów projektu SSPW oraz będzie służył, jako podstawa
realizacji PIAP’ów w jednorodny sposób we wszystkich gminach stanowiąc
swoisty znak rozpoznawczy województwa. Opracowana koncepcja będzie
Cel
i
uzasadnienie podstawa warunków w ogłaszanych konkursach na projekty finansowane ze
1.
działania
środków Unii Europejskiej oraz bazą do SIWZ w przetargach rozpisywanych
przez samorządy. Wykonana dokumentacja na zawierad wnioski
z doświadczeo zebranych w okresie programowania 2007-2013 i stanowid
przygotowanie fragmentu RPO na okres 2014-2020. Odpowiednio określony
program pozwoli na realizację projektów zgodnych z nim bez konieczności
indywidualnej ich notyfikacji w Komisji Europejskiej. Przyśpieszy to bardzo
znacząco ich realizację.
Komplementarnośd
z
Działanie to pierwszy krok w realizacji celu nr 3, podstawa do działania 3.2
2.
innymi
celami
i
Element realizacji celu głównego osi sieci teleinformatyczne
działaniami
UMWP, samorządy terytorialne wszystkich gmin woj. podlaskiego, uczelnie
3.
Interesariusze
wyższe, operatorzy telekomunikacyjni
1. Przeprowadzenie ankiety wśród wszystkich gmin województwa
ustalającej aktualny stan i podejście poszczególnych samorządów do
zagadnienia tworzenia PIAP’ów.
2. Ustalenie preferowanych obszarów z publicznym bezpłatnym dostępem
do Internetu (na podstawie ankiet i dodatkowych konsultacji),
Przedsięwzięcia
do
zalecanych technologii (np. w zależności od warunków lokalizacyjnych)
4.
wykonania
i udostępnianych w sieci usług z uwzględnieniem warunków formalnych
i rynkowych oraz szacunkowych kosztów realizacji. Ustalenia powinny
dotyczyd wszystkich zainteresowanych gmin.
3. Opracowanie koncepcji wdrażania PIAP’ów w woj. podlaskim oraz zasad
ogłaszania konkursów (w ramach RPO) na ich realizację i szablonów SIWZ
do przetargów na wykonanie. Koncepcja i zasady konkursów muszą
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uwzględniad
dotychczasowe
doświadczenia
z
analogicznych
przedsięwzięd naszego regionu i innych województw (przede wszystkim
mające znaczenie przy notyfikacji).
5.

Budżet
i
sposób Przedsięwzięcie 1, 2 i 3: zamówienie publiczne skierowane do uczelni
finansowania oraz inne wyższych, finansowanie – fundusze RPO okresu programowania 2007-2013,
niezbędne zasoby
budżet ok. 100 tys. zł.

6.

Termin realizacji

Przedsięwzięcie 1: ogłoszenie przetargu do kooca stycznia 2012, realizacja do
kooca sierpnia 2012.

7.

Poziom priorytetu:
1. Najwyższy
2. Wysoki
3. Średni

1

Działanie nr 3.2
Oś priorytetowa

sieci teleinformatyczne
Budowa przez samorządy terytorialne województwa podlaskiego
Nazwa działania
publicznych, bezpłatnych punktów dostępowych do Internetu
Celem jest wykorzystaniem efektów realizacji działania 3.1– zbudowanie
Cel
i
uzasadnienie
1.
skoordynowanych z SSPW i spójnych pod względem oferowanych usług,
działania
publicznych bezprzewodowych sieci dostępowych.
Komplementarnośd
z
2.
innymi
celami
i Działanie komplementarne do celu 3, działania 3.1 i działao 2.1 i 2.2
działaniami
Samorządy lokalne woj. podlaskiego, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,
3.
Interesariusze
UMWP
1.
Budowa zgodnie z koncepcją opracowaną w wyniku działania 3.1
publicznych punktów dostępowych finansowanych w całości ze środków
własnych samorządów terytorialnych lub programów pomocowych
ogólnopolskich. Należy przewidzied prowadzenie odbiorów pod
Przedsięwzięcia
do merytoryczną kontrolą zespołu eksperckiego z publicznej uczelni wyższej.
4.
wykonania
2.
Ogłaszanie konkursów zgodnych z koncepcją opracowaną w wyniku
działania 2.1 przy dofinansowaniu na poziomie 50% w ramach RPO okresu
2007-2013
3.
Ogłaszanie konkursów zgodnych z notyfikowanym elementem
przyszłego RPO na lata 2014-2020.
Przedsięwzięcie 1: zamówienia publiczne poszczególnych samorządów,
budżet zależny do warunków lokalnych, finansowanie – fundusze własne
samorządów, fundusze pomocowe programów centralnych okresu
Budżet
i
sposób
programowania 2007-2013 oraz 2014-2020.
5.
finansowania oraz inne
Przedsięwzięcie 2: Departament ZRPO UMWP, finansowanie: RPO na lata
niezbędne zasoby
2007-2013
Przedsięwzięcie 3: Departament ZRPO UMWP, finansowanie: RPO na lata
2014-2020
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6.

Termin realizacji

Przedsięwzięcie 1 i 2: od września roku 2012 (po wykonaniu działania 2.1) do
wyczerpania środków okresu programowania 2007-2013.
Przedsięwzięcie 3: realizacja od początku 2014

7.

Poziom priorytetu:
1. Najwyższy
2. Wysoki
3. Średni

2
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