
WYZWANIA E-ROZWOJU WIELKOPOLSKI

Jak pobudzać rozwój wielkopolskich gmin i powiatów 
dzięki zastosowaniom teleinformatyki? 
Perspektywa działań samorządów w latach 2009–2013

Szkolenie  projektu WIR

15 kwietnia 2009 r.
Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu

Poznań
ul. Jackowskiego 18 

Patronat nad projektem sprawuje 
Marek Woźniak 

– Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego



9:30 Rejestracja uczestników szkolenia i bufet kawowy

10:00

Inwestycje w teleinformatykę i kompetencje cyfrowe 
mieszkańców głównymi czynnikami rozwoju 
regionalnego i lokalnego - czy samorządowcy o tym 
wiedzą? 

Krzysztof Głomb
Stowarzyszenie 
„Miasta w Internecie”, Tarnów 

10:30
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa - stan 
zaawansowania prac, harmonogram realizacji i pola 
współpracy UMWW z samorządami gmin i powiatów 

Tomasz Żłobicki
Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego 

11:00
Możliwości zapewnienia lokalnego dostępu do Internetu 
w modelu „ostatniej mili”- rozwiązania organizacyjne, 
biznesowe i optymalne technologie  

Kamil Kurek
Krajowa Izba 
Komunikacji Ethernetowej, 
Warszawa 

11:30 Przerwa kawowa

11:50

Problemy organizacji usług publicznych świadczonych 
drogą elektroniczną wdrażanych przez MSWiA 
– współpraca między systemami lokalnymi 
a platformą ePUAP

Jakub Staniewicz 
Stowarzyszenie 
„Miasta w Internecie”, Tarnów

12:10

Przeciwdziałanie „wykluczeniu cyfrowemu” 
mieszkańców obszarów wiejskich województwa 
wielkopolskiego kluczem do rozwoju gmin i wyzwaniem 
dla władz i liderów lokalnych

Artur Krawczyk
Stowarzyszenie 
„Miasta w Internecie”, Tarnów

www.wir-wielkopolska.pl 



Masz pytanie, 
szukasz pomysłu, 
chcesz porozmawiać
o skutecznych 
rozwiązaniach 
i projektach?

Skontaktuj się z nami:
wir@mwi.pl

Biuro projektu WIR
ul. Załęże 8
60-208 Poznań
tel. 061 624 35 40
e-mail: wir@rnt.org.pl 

Koordynatorzy szkoleń: 

Anna Tyrała: a.tyrala@mwi.pl         Jacek Pucher: pucher@rnt.org.pl

12:30
„Dobre praktyki” lokalnych projektów na rzecz 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego we wiodących 
regionach Unii Europejskiej – przegląd

Jacek Pucher 
Forum Rozwoju 
Nowoczesnych Technologii, 
Poznań  

12:50 

Źródła fi nansowania lokalnych projektów 
eRozwoju w Wielkopolsce oraz działania Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
na rzecz innowacyjnego e-rozwoju 

Katarzyna Rzyszczak 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego 

Artur Kośmider 
Forum Rozwoju 
Nowoczesnych Technologii, 
Poznań  

13:10
Wielkopolska Sieć Interesariuszy eRozwoju - wezwanie 
do współpracy partnerów regionalnych 

Marcin Kufl owski
Stowarzyszenie 
„Miasta w Internecie”, Tarnów

13:30
Dyskusja: 
Problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Wielkopolsce 
– diagnoza i proponowane sposoby rozwiązania 

14:15
Podsumowanie szkolenia - wręczenie certyfi katów 
oraz informacje o kolejnych działaniach projektu WIR

Jacek Pucher 
Krzysztof Głomb 

14:20 Lunch 



Projekt WIR jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ir

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli:

samorządów gospodarczych i zawodowych

jednostek samorządu terytorialnego

instytucji rynku pracy

społeczności lokalnych

organizacji pozarządowych

Szczegółowe informacje na temat rejestracji 
można uzyskać na stronie:
www.wir-wielkopolska.pl 
lub pod numerem telefonu (012) 633 32 53 wew. 22

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Decyduje kolejność zgłoszeń!


