PLAN DZIAŁALNOŚCI
Ministra Cyfryzacji
na rok2Ol6
dla działu administracji rządowej:
Informatyzacja

Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016
Mierniki określające stopień realizacji celu

L

Cel
N azw a

2.
Wzrost dostępności usług
telekomunikacyjnych dla
społeczeństwa oraz
zwiększanie ich
wykorzystania

Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego
dotyczy plan

3.

4.

Penetracja
szerokopasmowego
dostępu do sieci Internet
(w % na 100 mieszkańców)

33,1%

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu

Odniesienia do dokumentu o
charakterze strategicznym

5.

6.

1.

Tworzenie i koordynacja
regulacji w zakresie
telekomunikacji:

a)

tworzenie regulacji w zakresie
telekomunikacji;

b)

.

.

współpraca z instytucjami Unii
Europejskiej oraz organizacjami
międzynarodowymi w zakresie
telekomunikacji.
.

2.

..

.

.

Wsparcie rozbudowy
infastruktury
telekomunikacyjnej oraz
wdrażania nowych technologii
w telekomunikacji, w tym
upowszechnianie
szerokopasmowego dostępu do
Internetu:

1.

Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju Polska 2030
Trzecia fala nowoczesności.

2.

Strategia Rozwoju Kraju 2020.

3.

Strategia Innowacyjnosci
i Efektywności Gospodarki.

4.

Strategia Sprawne Panstwo
2020

.

.

.

a)

wdrażanie Narodowego Planu
Szerokopasmowego;

b)

realizacja projektu Redukcja
kosztów dla budowy sieci
szerokopasm owych” w ramach
IV Osi Programu Operacyjnego
Polska CyIowa;

c)

utrzymanie trwałości Projektu
„System informacyjny
o infrastrukturze
szerokopasmowej iportal Polska
Szerokopasm owa” w ramach
7 Osi POłO 2007-2013;

d)

utrzymanie trwałości Projektu
systemowego działania na rzecz
rozwoju szerokopasm owego
dostępu do Internetu, w ramach
8 Osi POIG 2007-2013.

„

-

3.

2.

Zwiększenie wykorzystania
nowoczesnych technologii
informacyjnych
i umłejętnosci cyfrowych
W społeczenstwie

Odsetek osób
korzystających regularnie
z Internetu

66%

Realizacja zadań Instytucji
Otoczenia Umowy Partnerstwa
(IOUP) w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyflowa
2014-2020.

1. Poprawa warunków ponownego
wykorzystywania informacji
sektora publicznego.
.

.

1.

Europejska Agenda Cyfrowa.

2.

Długookresowa strategia rozwoju
kraju (Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesnosci).

3.

Strategia Rozwoju Kraju 2020.

4.

Strategia Sprawne Państwo
(SSP).

5.

Polityka ochrony
cyberprzestrzeni.

6.

Strategia Bezpieczeństwa
Narodowego.

7.

Program Zintegrowanej

.

2. Podejmowanie Inicjatyw
i projektow w zakresie
społeczenstwa informacyjnego
m.in. z zakresu działań na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu i rozwijania
kompetencji cyfrowych.
.

3. Stworzenie efektywnego modelu
organizacji systemu
bezp ieczenstwa cyberprzestrzeni
w sferze jawnych systemów
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.

.

teleinformatycznych (sfera
cywilna).

Informatyzacji Państwa.
8.

Porozumienia Trojstronnego
w zakresie systemu realizacji
POPC na lata 2014-2020.

4. Kreowanie potityki Państwa oraz
projektowanie otoczenia prawnego
w zakresie ochrony danych
osobowych i prywatności, usług
świadczonych drogą elektroniczną
oraz zarządzania Internetem,
sprzyjającego rozwoj owi
i upowszechnianiu się usług
elektronicznych.

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w uktadzie zadaniowym do realizacji w roku 2016
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel
Nazwa

2.
Umożliwienie załatwienia
spraw urzędowych drogą
elektroniczną
1

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy plan

3.

4.

Odsetek osób korzystających
z elektronicznej administracji
wśród użytkowników Internetu

27%”

Podzadania budżetowe służące realizacji celu

5.
1. Upowszechnianie i wspieranie rozwoju e-usług
publicznych.
.

.

.

.

2. Wspieranie rozwoju społeczenstwa informacyjnego.

Wartość miernika stanowi procent liczby osób w wieku 16-74 lata, korzystających z Internetu w celu przesyłania wypełnionych formularzy elektronicznych.
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CZĘŚĆ C:

Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2016
Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

Cel

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy plan

nazwa

3.

2.
Zapewnienie
merytorycznego wsparcia
w okresie trwałości
(w rozumieniu art. 57
.
rozporządzenia 1083/2006)
przedsiębiorcom
.
.
.
i podmiotom publicznym,
ktore zrealizowały
innowacyjne projekty
wykorzystujące nowoczesne
technologie informacyjne
i komunikacyjne.
.

.

.

.

.

.

.

Odsetek przedsiębiorstw,
i podmiotów publicznych
objętych merytorycznym
wsparciem w zakresie
.
utrzymania trwałosci
innowacyjnych projektow
.
w stosunku do liczby
przedsiębiorcow i podmiotow
publicznych wnioskujących
o udzielenie merytorycznego
wsparcia
.

.

.

.

.

.

5.

100%

1. Wspieranie przedsiębiorstw lub podmiotów
publicznych w zakresie identyfikacji możliwości
wystąpienia zasadniczej modyfikacji celów projektu.
.

.

.

2. Wspieranie przedsiębiorstw lub podmiotow
publicznych w zakresie identyfikacji mozliwosci
uzyskania nieuzasadnionej korzysci w wyniku
zmiany sposobu utrzymywania trwałosci produktow
i rezultatow projektu.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.

.

.

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

.

.

3. Wspieranie przedsiębiorstw lub podmiotów
publicznych w zakresie identyfikacji możliwości
wystąpienia niedozwolonej zmiany charakteru
własności produktów projektu.
4. Wspieranie przedsiębiorstw lub podmiotów
publicznych w zakresie identyfikacji możliwości
wystąpienia niedozwolonych zmian lub warunków
utrzymywania trwałości produktów i rezultatów
projektu.

2.

Wsparcie wdrażania POPC
wsparcie realizacji
przedsięwzięć polegających
na tworzeniu sieci
szerokopasmowych (I os),
.
. .
rozwoju e-usług na poziomie
.
centralnych (II os), rozwoju
kompetencji cyfrowych
(III oś).

—

Liczba działań, których
wdrażanie jest realizowane
w 2016 r.
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1. Udzielanie wsparcia finansowego beneficjentom I osi
priorytetowej realizującym projekty na rzecz rozwoju
sieci internetowych.
.

.

2. Udzielanie wsparcia finansowego beneficjentom
II osi priorytetowej realizującym projekty na rzecz
rozwoju usług publicznych swiadczonych drogą
elektroniczną.

‚

.

.

.

..

.

.

.

3. Udzielanie wsparcia finansowego beneficjentom III
osi priorytetowej realizującym projekty na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych.
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3.

Wsparcie strategicznych
projektów państwowych
realizowanych w ramach
POPc

Odsetek podmiotów
realizujących strategiczne
e-usługi publiczne objętych
merytorycznym wsparciem
w zakresie realizacji i
utrzymania trwałości projektów
w stosunku do liczby ww.
podmiotów wnioskujących
o udzielenie merytorycznego
wsparcia.

100%

J.

Wsparcie w zakresie określenia kwalifikowalności
wnioskodawcy oraz potencjalnej kwalifikowalności
wydatków.

2.

Wsparcie w zakresie istotnych problemów
w realizacji projektu.

3.

Wsparcie w zakresie: identyfikacji możliwości
wystąpienia zasadniczej modyfikacji celów projektu;
identyfikacji możliwości uzyskania nieuzasadnionej
korzyści w wyniku zmiany sposobu utrzymywania
trwałości produktów i rezultatów projektu;
identyfikacji możliwości wystąpienia niedozwolonej
zmiany charakteru własności produktów projektu.

Na potrzeby wsparcia MC dokonuje —jeśli to konieczne
stosownych ustaleń z jednostkami podległymi lub
nadzorowanymi, a także z właściwymi instytucjami
systemu wdrażania POPC.

—

4.

Koordynacja na poziomie
krajowym i regionalnym
działań z zakresu
e-administracji,
udostępniania informacji
sektora publicznego oraz
rozwoju kompetencji
cy1iowych

Liczba spotkań Zespołu do
spraw koordynacji działań w
obszarze e-administracji,
udostępniania informacji
sektora publicznego oraz
rozwoju kompetencji
cyfiowych

4

W ramach koordynacji realizowane są działania
określane w Zarządzeniu Ministra Cyfiyzacji w sprawie
powołania Zespołu, w szczególności:
1. Gromadzenie i analiza informacji o podejmowanych
działaniach koordynacyjnych.
2. Opracowanie i uzgadnianie rekomendacji
dotyczących kryteriów wyboru projektów.
3. Ustalanie zasad wymiany informacji i wymiana
informacji o projektach i przedsięwzięciach
realizowanych ze środków publicznych.
4. Wymiana informacji o planowanych inicjatywach,
działaniach i rozwiązaniach prawnych lub
standardach interoperacyjności na szczeblu unijnym,
krajowym i regionalnym.
5. Współpraca w celu zapewnienia i monitorowania
interoperacyjności systemów teleinformatycznych
wykorzystywanych do realizacji usług publicznych.
6. Monitorowanie efektów i wpływu projektów
finansowanych w ramach polityki spóiności na
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realizację polityki państwa w zakresie informatyzacji.
7. Identyfikacja i wsparcie usuwania barier,
w szczególności prawnych, organizacyjnych lub
finansowych w realizacji projektów.
8. Współpraca na rzecz tworzenia bazy projektów
w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych.

(data)

(podpis ministra)
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