
Urz¹d Marsza³kowski rozstrzygn¹³ w³aœnie postê-
powanie na realizacjê projektu unijnego „Sieæ Szero-
kopasmowa Polski Wschodniej - województwo pod-
karpackie”.

- W dniu 20 sierpnia br. Urz¹d Marsza³kowski wy³o-
ni³ wykonawcê kontraktu. Zosta³a nim spó³ka Otwarte
Regionalne Sieci Szerokopasmowe z siedzib¹ w War-
szawie - informuje W³adys³aw Ortyl, Marsza³ek Woje-
wództwa Podkarpackiego.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyj-
nego Rozwój Polski Wschodniej, wspó³finansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
przewiduje budowê infrastruktury teleinformatycznej
Podkarpacia i w efekcie objêcie województwa dostê-
pem do Internetu szerokopasmowego. Zakoñczenie
jego realizacji planuje siê na sierpieñ 2015 roku.

Tañszy i szybszy Internet
- Wartoœæ przedsiêwziêcia to niespe³na 322 mln z³,

z czego ponad 249 mln pochodzi z programu Rozwój
Polski Wschodniej. W ramach projektu powstanie ok.
2 tys. km nowoczesnej sieci œwiat³owodowej i 203 wê-
z³y szkieletowe i dystrybucyjne na obszarach uzna-
nych do tej pory za nieop³acalne dla takich inwestycji
- podkreœla marsza³ek Ortyl.

W stosunku do pierwotnej wartoœci projektu, nast¹-
pi³o jej zwiêkszenie o ponad 27 mln z³, w tym wk³ad wo-
jewództwa wraz z wydatkami na VAT podlegaj¹cy zwro-
towi stanowi kwotê 6,6 mln z³, a ponad 20 mln z³ po-
chodziæ bêdzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Bud¿etu Pañstwa.

Wybudowana na terenie województwa sieæ szeroko-
pasmowa zapewni dostêp do szybkiego Internetu
o prêdkoœci ponad 30 Mb/s. tym samym, zostan¹ zli-
kwidowane bariery techniczne, ograniczaj¹ce rozwój
nowoczesnych technologii na terenie Podkarpacia. Po-
zwoli to równie¿ na obni¿enie kosztów u¿ytkowania
Internetu o wiêkszej przep³ywnoœci.

Aktualnie prawie 47% mieszkañców Podkarpacia
jest pozbawionych lub ma ograniczony dostêp do
szerokopasmowego Internetu, który zapewnia szyb-
kie ³¹cze. Wybudowana w ramach projektu sieæ umo¿-
liwi uzyskanie szerokopasmowego dostêpu do Inter-
netu ponad 90% mieszkañców regionu. Wdro¿enie pro-
jektu przyczyni siê do pe³niejszego uczestniczenia
osób zagro¿onych wykluczeniem cyfrowym w ¿yciu pu-
blicznym, spo³ecznym i gospodarczym. Pozwoli na
zwiêkszenie ich wiedzy i kompetencji z zakresu wy-
korzystania Internetu.

- Dostêp do sieci zyskaj¹ mieszkañcy obszarów
okreœlanych do tej pory jako bia³e plamy. Przyczyni siê
to m.in. do rozwoju przedsiêbiorczoœci i zwiêkszenia
mo¿liwoœci zatrudnienia, zw³aszcza w pracy zdalnej
- mówi W³adys³aw Ortyl.

Szerokopasmowy dostêp do Internetu u³atwi u¿ytkow-
nikom wykonywanie pracy zawodowej, rozwój firm po-
przez otwarcie dostêpu do nowych rynków, a tak¿e ko-
rzystanie z e-us³ug. Mo¿e byæ te¿ wykorzystywany w sys-
temach domów inteligentnych i najnowoczeœniejszych
rozwi¹zaniach komunikacyjnych.

Szansa dla firm i urzêdów
Marsza³ek podkreœla, ¿e sieæ szerokopasmowa wp³y-

nie pozytywnie na rozwój i konkurencyjnoœæ firm podkar-
packich. Zlikwiduje bariery technologiczne, co prze³o¿y siê
na wzrost innowacyjnoœci poprzez wprowadzanie nowych
rozwi¹zañ technologicznych i stworzenie wyspecjalizowa-
nego rynku us³ug.  Zapewni te¿  nowe mo¿liwoœci inwe-
stycyjne i wzrost efektywnoœci procesów gospodarczych.

Projekt to równie¿ szansa dla instytucji publicznych na
poprawê procesu zarz¹dzania, efektywnoœci dzia³ania
i zmniejszenie kosztów ich funkcjonowania. To z kolei prze-
³o¿y siê na poprawê obs³ugi mieszkañców i przedsiêbior-
ców oraz wzrost liczby e-us³ug w ramach administracji.

Korzyœci dla operatorów
Wiêkszoœæ operatorów telekomunikacyjnych oferu-

je Internet o prêdkoœci 2 Mb/s. Ambitniejsze przedsiê-
wziêcia ogranicza brak sieci szerokopasmowej, który
wymusza korzystanie z prostych systemów radiowych
o ograniczonej przep³ywnoœci.

- Projekt zapewni operatorom dostêp do sieci nowej
generacji. Dziêki pojawiaj¹cym siê perspektywom in-
westycyjnym, zyskaj¹ oni mo¿liwoœæ zwiêkszenia za-
siêgu dostarczania us³ug z korzyœci¹ dla mieszkañ-
ców - wymienia kolejne atuty marsza³ek.

Budowa sieci szerokopasmowej stworzy mo¿liwoœæ
konkurencji na rynku us³ug telekomunikacyjnych i tym
samym przyczyni siê do spadku cen za korzystanie
z Internetu oraz do uwolnienia popytu na szerokopa-
smowy dostêp i nowe us³ugi.

W ramach projektu zostan¹ zrealizowane szkolenia dla
ponad 1500 osób wykluczonych cyfrowo (bez dostêpu
do Internetu). 26 wrzeœnia br. odbêdzie siê pierwsza z cy-
klu konferencji informacyjnych.

Do koñca 2015 roku, dziêki Programowi Operacyjnemu Rozwój Polski Wschodniej,
na ca³ym terenie województwa podkarpackiego powstanie sieæ œwiat³owodowa,

umo¿liwiaj¹ca dostêp do bardzo szybkiego Internetu.
Jej budowa umo¿liwi operatorom tzw. „ostatniej mili” doprowadzenie

go do indywidualnych gospodarstw domowych, instytucji i firm na Podkarpaciu.
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