
                

 

 
 

 

 

Projekt: "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" 

Projekt partnerski realizowany przy współpracy z samorządami z terenu województwa 

podkarpackiego w ramach III osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne” 

Lider projektu - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

 

    Beneficjent: Województwo Podkarpackie 

   Całkowita wartość projektu 98 669 023,89 PLN  

   Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego (EFRR) przypadająca na      

   Gminę Czermin  - 369 827 PLN 

      

    Okres realizacji projektu: lata 2009 - 2013 

 

W realizacji projektu uczestniczy 179 jednostek samorządu terytorialnego z terenu całego 

województwa podkarpackiego (miasta, powiaty i gminy) 

 

Zasadniczym celem Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" jest 

zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług 

publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-

Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz 

modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Efektem realizacji 

ww. celu będzie m.in. podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie 

konkurencyjności rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a to prowadzi do wzrostu 

krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki województwa podkarpackiego. Ponadto 

zakłada się istotny wpływ tego Projektu na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali całego 

województwa. Realizacja rozwiązań będących przedmiotem Projektu wymusi rozwój infrastruktury 

łącz telekomunikacyjnych na tym obszarze.Zakres przedmiotowy Projektu umożliwi Stronom cyfrową 

komunikację wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem, a urzędem. Na pakiet produktów będą się 

składały jednostkowe pakiety produktów, wdrożone z osobna dla każdego z Partnerów Projektu. W 

wyniku realizacji Projektu Partner stanie się właścicielem jednostkowego pakietu produktów. 

 

W ramach projektu Gmina Czermin  otrzymała  m.in.: 

serwer wraz z licencją na system operacyjny, platformę workflow (serwer), antywirus (serwer) typu A 

- 1 szt., sprzęt aktywny LAN Przełącznik typu B (48 portowy) - 1 szt., projekt i budowa sieci LAN - 

łącznie 32 gniazd, zabezpieczenie brzegu sieci i VPN typu B - 1 szt., zestawy komputerów 

stacjonarnych - 11 szt. (w zestawie: komputer, mysz, klawiatura, system operacyjny), komputery 

przenośne (notebooki) - 8 szt. (w zestawie: komputer, mysz, system operacyjny), monitory 

komputerowe - 11 szt., pakiet oprogramowania biurowego - 19  szt., program antywirusowy (klient) -  

19 szt., urządzenie Biura Obsługi Klienta typu A -   1 szt., infomat wewnętrzny - 1 szt., licencja 

Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz platformy workflow - 19 szt.,   

 


