CEL PROJEKTU:
Projekt obejmuje budowę bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu (hot-spot) na terenie
jednostek organizacyjnych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, takich jak:
budynek Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, (hot-spot wraz z infokioskiem)
budynek Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, ul. Warszawska 168,
budynek Powiatowego Centrum Społeczno-Gospodarczego w Lędzinach, ul. Lędzińska 24, (hot-spot
wraz z infokioskiem)
Projekt obejmuje swym zasięgiem także adaptację pomieszczenia znajdującego się w PCSG do
pełnienia funkcji serwerowni oraz dostawę kiosków informacyjnych PIAP.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowego, bezpiecznego Internetu,
szczególnie w kluczowych dla Starostwa lokalizacjach, pozbawionych tego rodzaju infrastruktury
komunikacyjnej – w uczęszczanych miejscach generujących największe przepływy interesantów.
Dostęp ten zapewnią infokioski oraz hot-spoty, umożliwiające dostęp do treści sieciowych
w większości popularnych i odwiedzanych przez interesantów miejsc publicznych, ponadto projekt
przyczyni się do:



zwiększenia stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez osoby
przebywające na terenie jednostek powiatu, co przyczyni się do budowy
społeczeństwa informacyjnego,



wzrostu konkurencyjności, atrakcyjności jednostek powiatu, dzięki wdrożeniu nowych
technologii, umożliwienie klientom dostępu do nowych technologii,



poprawy warunków dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie jednostek
objętych projektem,



umożliwi osobom przebywającym na terenie jednostek, bezpieczne podłączenie
własnych urządzeń takich jak: notebooki, PDA, MDA, telefony komórkowe.



Umożliwi dostęp do regionalnych systemów stworzonych dla mieszkańców

województwa śląskiego takich jak System Elektronicznej Komunikacji Publicznej
(SEKAP).
KALENDARZ INWESTYCJI:
DATA
25.05.2011

11.07.2011

TEMAT
Podpisanie umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w tym
opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej na potrzeby
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: Stworzenie publicznych punktów
dostępu do Internetu w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim
Złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosku
o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013, pn.: Stworzenie publicznych punktów dostępu do
Internetu w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim

13.12.2011

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 3422 / 105 /IV/2011 z dnia 13 grudnia
2011 r. wybrał przedmiotowy projekt do dofinansowania

12.03.2012

Powiat Bieruńsko-Lędziński (beneficjent) podpisał umowę z dnia 12 marca 2012 r.
o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.02.01.00-00-006/11-00 z Województwem
Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę
Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn.: „Stworzenie
publicznych punktów dostępu do Internetu w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim” ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013, Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1.
„Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego”

