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Pytania, rekomendacje zamieszczone przez uczestników wysłuchania na Q&A/czacie

Jacek Wojnarowski
Proponuję przekazać doświadczenia (pozytywne i negatywne) z realizacji III osi do
właściwego programu operacyjnego, który w większym zakresie będzie umożliwiał
finansowanie podnoszenia umiejętności cyfrowych obywateli (for all). Odważmy się wreszcie
przyjąć rozwiązanie systemowe wykorzystujące sieć ok. 7000 bibliotek publicznych do
podnoszenia umiejętności cyfrowych obywateli. Biblioteki działają w systemie kaskadowym i
przygotowane do tego zadania. Mogą korzystać z profesjonalnego wsparcia 18
wojewódzkich bibliotek publicznych!!!

Tomasz Kokowski
Czy jednym z oczekiwanych rezultatów budowy zaawansowanych usług elektronicznych jest
zapewnienie informacji publicznej o tych usługach? Takie oczekiwanie jest uzasadnione w
sytuacji kierowania znacznych nakładów tego
Zaawansowane usługi elektroniczne, o których mowa muszą posiadać wbudowane
mechanizmy gromadzenia danych o funkcjonowaniu i eksploatacji tych usług będące
podstawą formułowania informacji publicznej o tych usługach. Taki mechanizm musi
zawierać standaryzowane, neutralne technologicznie interfejsy usług sieciowych [web
services].
Wadą projektów e-usług, które zgłaszano w konkursach POPC i tych, które uzyskały
dofinansowanie w tych konkursach był brak funkcjonalności wytwarzania i udostępniania, a
w konsekwencji brak publikacji informacji publicznej dotyczącej funkcjonowania i eksploatacji
budowanych usług elektronicznych.
Punktem wyjścia do realizacji uszczegółowionego zakresie inicjatyw i projektów należy
uczynić bilans podsumowania tego, co zrealizowano i co jeszcze jest w realizacji w ramach
POPC w latach 2015-2020.
To doświadczenie
pozakonkursowe.

eksperta

zewnętrznego oceniającego projekty w konkursach i
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POPC przekształcił się w program de facto finansowania przedsięwzięć rozwojowych
urzędów i instytucji przeważnie szczebla krajowego zastępując ich działalność statutową w
tym zakresie. A tak nie powinno być.

Agnieszka
Bardzo proszę o informację, jak należy rozumieć Główne grupy docelowe w dokumencie
FERC – czy są to zarówno Wnioskodawcy, jak i Odbiory końcowi?

Piotr Mieczkowski
Szanowni Państwo,
Pragnę spytać czy rząd przedstawi jeden kompleksowy dokument przedstawiający
zagadnienia cyfryzacji. Wszystko jest rozbite na minimum 5 funduszy typu FENG, FENC,
EFS+ KPO itd. W FENC widać np. elementy cyfryzacji administracji, z kolei w FENG
przedsiębiorców. Nie można szybko zrozumieć co i jak będzie zrobione, a przede wszystkim
ciężko upewnić się co do synergii.
W związku z tym kieruję pytanie czy powstanie jeden dokument kompleksowo prezentujący
tą tematykę, opisujący również jak te programy są powiązane.
Dziękuję.
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