
 

 

Dynów  

 

I. PROGRAM 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa "Społeczeństwo 

informacyjne" 

II. Całkowita wartość projektu przypadająca na Gminę Dynów – 457 565,82 zł 

 

III. Źródła finansowania projektu 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 382 153,81 zł  

Środki Gminy Dynów: 75 412,01 zł 

 

IV. Okres realizacji projektu 

IV kw. 2010 – IV kw. 2014 

 

V. W ramach projektu Gmina Dynów otrzymała: 

 

1. Serwer wraz z licencją na system operacyjny, platformę workflow (serwer), 

antywirus (serwer) typu A – 1 szt., 

2. Sprzęt aktywny LAN: Przełącznik typu B (48 portowy) - 1 szt., 

3. Sprzęt pasywny LAN - łącznie 32 gniazd, szafa serwerowa – 1 szt., 

4. Zabezpieczenie brzegu sieci i VPN - typu B - 1 szt., 

5. Ilość zestawów komputerów stacjonarnych - 25 szt. (w zestawie - komputer, 

urządzenia peryferyjne, system operacyjny, pakiet biurowy, antywirus), 

6. Komputery przenośne (notebooki) - 4 szt. (w zestawie - komputer, urządzenia 

peryferyjne, system operacyjny, pakiet biurowy, antywirus), 

7. Urządzenie Biura Obsługi Klienta typu A - 1 szt. (urządzenie wielofunkcyjne), 

8. Infomat wewnętrzny -  1 szt., 

9. Licencje Systemu Wewnętrznego Obiegu Dokumentów oraz platformy  

workflow - 29 szt., 

10. Zestawy do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) - 2 szt., 

11. Usługi związane z wdrożeniem, 

12. Usługi związane z zarządzaniem, 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 



13. Usługi związane z informacją i promocją, 

14. Usługi związane z audytem, 

15. Szkolenia. 

 

 

 

VI. Opis projektu: 

Przedmiotem projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 

jest budowa regionalnego środowiska e-Administracja oraz modernizacja 

infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej 

w województwie podkarpackim. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie: Województwo Podkarpackie – lider, 

Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla powiatowego oraz szczebla 

gminnego  – 158 partnerów. 

Celem projektu jest uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu 

obiegu dokumentów, który umożliwi sprawną komunikację pomiędzy jednostkami 

administracji samorządowej przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. 

Dla mieszkańców województwa projekt oznacza szerszy dostęp do podkarpackich 

urzędów, pozwoli także na sprawniejszą obsługę petentów, a także skróci procedury 

urzędnicze. Mieszkańcy Podkarpacia będą mogli kontaktować się z urzędami 

również przy pomocy Internetu, co zapewni szybszy termin realizacji spraw 

w urzędach, a tym samym pozwoli na łatwiejszy kontakt obywateli z instytucjami 

samorządowymi. 

 


