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Możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet i dostęp do wielu
informacji przestrzennych– to najważniejsze korzyści, jakie osiągną
mieszkańcy dzięki realizacji projektu, w którym uczestniczą wszystkie
samorządy w naszym powiecie. Jego wartość to 2,4 mln zł, w 85% jest on
finansowany ze środków Unii Europejskiej.
W ramach projektu, którego liderem jest powiat, powstanie System Informacji
Przestrzennej. Dzięki niemu mieszkańcy i przedsiębiorcy zyskają bezpośredni
dostęp do dużej ilości różnorodnych danych przedstawionych w postaci mapy
cyfrowej. O każdej porze będą mogli sprawdzić informacje dotyczące np. ewidencji
gruntów i budynków, ładu przestrzennego czy infrastruktury drogowej. Klienci
urzędów będą mogli załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu. Co istotne będą one świadczone w jednym, zintegrowanych systemie za pośrednictwem
platformy e-PUAP. Realizacja zadania potrwa do czerwca 2015 roku. Więcej
informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

Załóż profil zaufany. To naprawdę proste.
Poniżej znajdziesz informacje, jak zrobić to krok po kroku.
Tu założysz profil zaufany
Wideoinstrukcja
Instrukcja "krok po kroku"
Podręcznik użytkowania
Więcej o profilu zaufanym
SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Celami szczegółowymi realizacji projektu IEUZSIPD są:
1. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urzędy 8 JST.
2. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 8 JST za
pomocą platformy ePUAP.
3. Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych 8 JST w
zakresie
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elektronicznych usług publicznych.
4. Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania
elektronicznych usług publicznych świadczonych8 JST .
5. Wdrożenie dziedzinowego systemu informatycznego wspierającego świadczenie
w sposób zautomatyzowany e-usług w każdej z JST objętej projektem,
6. Uruchomienie punktów potwierdzania Profilu Zaufanego w każdej z 8 JST:
Celem pośrednim realizacji projektu IEUZSIPD jest wdrożenie mechanizmów i
narzędzi na zintegrowanej platformie, służącej do realizacji usług publicznych,
ukierunkowana na poprawę jakości oraz efektywności administracji publicznej,
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przedsiębiorców usług elektronicznych. Ponadto istotnym elementem leżącym u
podstaw budowy zintegrowanej platformy dziedzinowej będzie pozyskanie narzędzi
do racjonalnego i efektywnego zarządzania i kształtowania szeroko pojmowanego
ładu przestrzennego na obszarze powiatu dzierżoniowskiego przez prowadzenie
numerycznych zbiorów danych przestrzennych, udostępnianie aktualnej informacji i
interakcję między uczestnikami postępowań administracyjnych z wykorzystaniem eusług i komunikacji elektronicznej.
Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez realizację, takich celów jak:
1. Zapewnienie dostępu publicznego obywatelom i przedsiębiorcom do informacji
przestrzennej

zawartej

w

zintegrowanym

systemie

dziedzinowym
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wdrożenie e-usług informacyjnych publikujących dane z rejestrów i ewidencji
poprzez Geoportal Internetowy oraz wdrożenie e-usług zintegrowanych z platformą
e-PUAP.
2. Usprawnienie procesów decyzyjnych związanych z zarządzaniem przestrzenią
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procedur administracyjnych, z wykorzystaniem aktualnych danych prowadzonych
przez poszczególne JST.
3. Usprawnienie procesów decyzyjnych związanych z zarządzaniem, poprzez
zapewnienie pracownikom administracji publicznej z obszarudzierżoniowskiego
dostępu
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aktualnej

i

zintegrowanej

Geoportalu Intranetowego, zawartej w
przez poszczególne JST.
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