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Roz wój spo łe czeń stwa in for ma -

cyj ne go, a zwłasz cza tech no lo gii

in for ma cyj nych i ko mu ni ka cyj -

nych, jest czyn ni kiem sil nie sty -

mu lu ją cym wzrost gos po dar czy

i za trud nie nie, prze kła da jąc się

na jed ną czwar tą wzro stu PKB

i 40% pro duk tyw no ści w kra jach

Unii Eu ro pej skiej.

Ce lem zre a li zo wa ne go pro jek tu

współ fi nan so wa ne go przez Unię

Eu ro pej ską z Eu ro pej skie go

Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne -

go w ra mach RPO WSL 2007-

2013 pn.: „Bu do wa pu blicz nej

sie ci sze ro ko pas mo wej dla mia -

sta Za wier cia” jest po pra wa do stę pu do in fra struk tu ry sze ro ko -

pas mo wej sie ci po przez bu do wę sie ci na po trze by włas ne jed -

nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go i jej or ga nów. Re a li za cja in we -

sty cji przy czy ni ła się do roz wo ju in fra struk tu ry te le in for ma tycz -

nej na te re nie Gmi ny Za wier cie oraz po pra wi ła wa run ki tech nicz -

ne dla ko mu ni ka cji po mię dzy i z jed nost ką sa mo rzą do wą, miesz -

kań ca mi oraz in ny mi in sty tu cja mi pu blicz ny mi.

W ra mach Prio ry te tu rów no cześ nie z two rze niem no wo czes nej

in fra struk tu ry spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go wspie ra ny jest roz -

wój elek tro nicz nych usług pu blicz nych dla miesz kań ców re gio -

nu, nie zbęd nych do wy peł nia nia za dań w za kre sie e Go ver nment

zwię ksza ją cych za kres usług świad czo nych z wy ko rzy sta niem

no wo czes nych tech no lo gii ko -

mu ni ka cyj nych i in for ma cyj -

nych ICT oraz two rze nie sy ste -

mów wspo ma ga nia za rzą dza nia

w ad mi ni stra cji pu blicz nej na

po zio mie lo kal nym, po na dlo -

kal nym oraz re gio nal nym.

Efek tem koń co wym przed sięw -

zię cia zre a li zo wa ne go przez

Gmi nę Za wier cie jest wy bu do -

wa na in fra struk tu ra te le tech -

nicz na sie ci świat ło wo do wej

o dłu go ści 6 km, uru cho mio no

Pu blicz ny Punkt Do stę pu do In -

ter ne tu (PIAP) przy uli cy Krzy -

wej, oraz cen trum za rzą dza nia

sie cią, któ re jest zlo ka li zo wa ne na te re nie Urzę du Mia sta Za wier -

cie. Wy bu do wa na sieć sze ro ko pas mo we go In ter ne tu umoż li wi ła

wpro wa dze nie te le fo nii IP, któ ra ob ni ży kosz ty zwią za ne z roz -

mo wa mi mię dzy in sty tu cja mi pod łą czo ny mi do sie ci do 0 (100%

ob ni że nie kosz tów po łą czeń), a w przy pad ku roz mów z pod mio -

ta mi nie bę dą cy mi w za so bach sie ci znacz ne ob ni że nie kosz tów

roz mów.

Zre a li zo wa na in we sty cja by ła moż li wa dzię ki wspar ciu fi nan so -

wym z Unii Eu ro pej skiej, z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju

Re gio nal ne go w ra mach RPO WSL na la ta 2007-2013. Do fi nan -

so wa nie pro jek tu w wy so ko ści po nad 1,7 mln zł sta no wi 85% ca -

ło ści in we sty cji.

Gmina Zawiercie zakończyła realizację projektu 

budowy sieci szerokopasmowej.

Zadaniem Regionalnego Programu Operacyjnego jest stymulowanie 

dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej,

gospodarczej i przestrzennej regionu, a w szczególności stworzenie

warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


