VIII posiedzenie Małopolskiej rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego
11 kwietnia 2006

Porządek obrad:
1. Społeczeństwo Informacyjne w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 2013 – możliwości realizacji projektów regionalnych (dyskusja).
2. Narzędzia wspierania rozwoju sektora IT/ITES i BPO w Małopolsce (dyskusja i ewentualne
zalecenia).
3. Wdrażanie Małopolskiego Programu Powszechnej Edukacji na rzecz Społeczeństwa
Informacyjnego - informacja.
4. Wolne wnioski.
Przebieg obrad:
Powitanie członków Rady przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Andrzeja Sasułę oraz
powitanie gościa VIII posiedzenia: Marszałka Janusza Sepioła.
Wprowadzono następujące zmiany w porządku obrad:
1. Wdrażanie Małopolskiego Programu Powszechnej Edukacji na rzecz Społeczeństwa
Informacyjnego - informacja.
2. Społeczeństwo Informacyjne w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 2013 – możliwości realizacji projektów regionalnych (dyskusja).
3. Narzędzia wspierania rozwoju sektora IT/ITES i BPO w Małopolsce (dyskusja i ewentualne
zalecenia).
Ad. 1.
Prezentacja ESI - Małopolskiego Programu Powszechnej Edukacji na rzecz Społeczeństwa
Informacyjnego, prowadzenie: Jan Pawłowski - Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Robert Pasiut Informatyczne Centrum Edukacyjne w Nowym Targu (cele, założenia, harmonogram wdrażania,
finansowanie programu).
Dyskusja - dotyczyła m.in.: Małopolskiego Certyfikatu Społeczeństwa Informacyjnego oraz treści i
zakresu merytorycznego szkoleń komputerowych dla nauczycieli pn. „Technologie informacyjne w
praktyce szkolnej” prowadzonych w ramach realizacji ESI.
AD. 2
Prezentacja „Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz
Małopolskim Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego na lata 2007-13” - Dyrektor
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Sławomir Kopeć.
Kolejno, Marszałek Janusz Sepioł omówił generalne założenia projektów, jakie będą realizowane w
ramach MRPO (duże projekty regionalne, oraz projekty o mniejszym zasięgu – projekty lokalne). W

związku z faktem, iż samorząd województwa najprawdopodobniej nie będzie w stanie realizować
samodzielnie wszystkich projektów regionalnych, Marszałek zwrócił się do Rady o przygotowanie
propozycji zarysów tego typu projektów. Ustalony termin przesyłania propozycji przez członków
Rady: 30 kwietnia 2006 r. Propozycje powinny być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail
Dyrektora Kopcia.
Ustalono ponadto, iż następne posiedzenie Rady (planowane na II połowę maja br.) będzie miało
charakter konsultacyjny i poświęcone zostanie dyskusji nad nadesłanymi propozycjami zarysów
projektów regionalnych oraz ich ewentualnym zaopiniowaniu.
AD.3
Tematem poddanym do dyskusji były możliwości wspierania rozwoju sektora IT w Małopolsce jako
branży o znaczeniu strategicznym dla rozwoju regionu. Wśród zagadnień poddanych pod dyskusję
znajdą się mechanizmy i narzędzia wspierania zarówno istniejących firm, jak też nowych inwestycji
IT/ITES i BPO w regionie, a w szczególności przygotowanie i rozwój kadr kształconych dla ich
potrzeb.
Prezentacje „CeBIT 2006 ekspozycje krajów i regionów” oraz „Małopolska biurem Europy?” –
dyrektor Sławomir Kopeć.
Dyskusja nad propozycją uczestniczenia w następnych targach CeBIT 2007. Podkreślono potrzebę
przygotowania całościowej oferty oraz znaczenia odpowiedniej promocji regionu jako centrum usług
outsourcingowych w Europie Środkowo – Wschodniej. Należy dotrzeć do największych firm sektora
BRO/IT/ITES poprzez m.in. organizację konferencji dla inwestorów (planowany termin: październik
2006). Ustalono ponadto, że członkowie Rady do dn. 30 kwietnia, w miarę możliwości, nadsyłać będą
własne propozycje dotyczące sposobów wspierania rozwoju IT/BPO w Małopolsce.
AD.4
Nie zgłoszono wolnych wniosków

