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E-commerce  

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)  

Wsparcie rozwoju kultur informatycznej, inwestycje w 
e-integrację, e-umiejętności  
i umiejętności związane  
z  przedsiębiorczością, w tym szczególnie  
e-biznesowe (wykorzystanie ICT (we własnym 
zawodzie, na własnym stanowisku pracy  
i w podnoszeniu konkurencyjności własnego 
przedsiębiorstwa), zwłaszcza kierowane do 
przedsiębiorców, kadry kierowniczej, specjalistów i 
innych kluczowych pracowników. 

E-commerce  

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) 

Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) 
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Podstawą rozwoju usług e-commerce jest umiejętność 
posługiwania się i dostęp do technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK). 
  
Wykorzystanie TIK jest podstawą rozwoju województwa 
podlaskiego oraz konkurencyjności gospodarki w naszym regionie. 
  
Kierunki rozwoju TIK zostały określone w Programie Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 
2020 „e-Podlaskie”. 
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E-Podlaskie 
 
 
 

Celem programu jest ukierunkowanie i zintegrowanie działań 
zmierzających do budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie 
podlaskim, tak aby w jak najlepszym stopniu przyczyniły się do wzrostu 
konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jakości życia mieszkańców. 
 
Cele głównych osi priorytetowych: e-administacja,  
e-edukacja, e-zdrowie oraz infrastruktura sieci teleinformatycznych. 
 
Program realizuje założenia strategii Europa 2020. 
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Umowa Partnerstwa 

Cel tematyczny 2 „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania  
i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych”  

Cel tematyczny 8 „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 
pracowników”  

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Podlaskiego  
(RPO WP) 

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) 

Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa (PO 

PC) 
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RPO WP Oś Priorytetowa I 

Oś Priorytetowa I  
„Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”  
 Działanie 1.5  
„Wspieranie rozwoju i implementacji technologii informacyjno- 
komunikacyjnych w działalności przedsiębiorstw” 
  
Główny cel  
 „Podniesienie poziomu wykorzystania technologii informacyno-
komunikacyjnych w przedsiębiorstwach” 
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RPO WP Oś Priorytetowa II 

Oś Priorytetowa II 
„Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa” 
 Działanie 2.4  
„Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian” 
 
Główny cel  
„Podniesienie kwalifikacji,  kompetencji i umiejętności osób pracujących 
oraz ich dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki”  
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RPO WP Oś Priorytetowa VIII 

Oś Priorytetowa VIII 
 „Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej” 
 Działanie 8.1  
 „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną” 
 
Cel szczegółowy  
 „Upowszechnienie technik informacyjno – komunikacyjnych w 
opiece zdrowotnej, administracji, kulturze, edukacji informacji przestrzennej 
oraz zwiększenie korzystania z usług publicznych świadczonych drogą 
elektroniczną” 
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RPO WP Oś Priorytetowa VIII 

RPO WP Oś Priorytetowa VIII 

Rozwój e-zdrowia  Rozwój e-administracji 
Rozwój e-edukacji  

i e-learningu  
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PO WER  

 
Priorytet inwestycyjny 8.9  
„Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian” 
 
Cel 
„ Podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw” 
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Oś Priorytetowa II  

E-administracja i otwarty rząd  

Ma na celu podniesienie dostępności i  jakości  
e-usług publicznych, poprawę cyfrowej efektywności urzędów 

oraz zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora 
publicznego. 

Oś priorytetowa III  

Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa  

Zakłada e-integrację i e-aktywizację na rzecz zwiększenia 
aktywności oraz jakości korzystania z internetu, a także 
pobudzenie potencjału uzdolnionych programistów dla 

zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i 
administracji. Ma to na celu rozwój podstawowych kompetencji 

osób z grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz 
podnoszenie kompetencji cyfrowych z nastawieniem na ich 

praktyczne wykorzystanie. 
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 Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) 
Rozwojowi usług e-commerce sprzyjać będzie również Rejestr Usług 
Rozwojowych (RUR). 
 
System ten zostanie skierowany do przedsiębiorców i pracowników, którzy będą 
mogli pozyskać informacje o dostępnych usługach rozwojowych np. szkoleniach, 
doradztwie, projektach zmian, mentorigu czy coachingu czy otrzymać wsparcie 
przy diagnozie potrzeb i zamawianiu usług.  
 
Celem nadrzędnym tego systemu jest zwiększenie rynku usług rozwojowych, 
które docelowo powinny mieć bezpośredni wpływ na wzrost wskaźnika kształcenia 
ustawicznego w Polsce.   
 
System zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2015 r. 



Dziękuję za uwagę 
 

www.rpowp.wrotapodlasia.pl 
 
 

http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/

