Nazwa projektu: „e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 – Cyfrowy region Działanie 3.1 - Cyfrowa dostępność
informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
 Całkowita wartość projektu: 940 335,00 zł
Kwota dofinansowania: 799 284,75 zł
Okres realizacji projektu – 2017r. -2019 r.
Celem głównym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym
poprzez

cyfryzację

procesów

administracyjnych

na

terenie

działalności

Powiatu

Lidzbarskiego. Cele szczegółowe, w wyniku których zostanie zrealizowany cel główny to:
1. Zwiększenie zdolności Powiatu Lidzbarskiego do realizacji zadań publicznych on-line oraz
udostępniania informacji publicznej
– zostanie zrealizowany dzięki: uruchomieniu portalu opłat, platformy komunikacyjnokonsultacyjnej i wdrożeniu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.
2. Zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych elektronicznie - dzięki
uruchomieniu 20 usług na 3 poziomie dojrzałości.
3. Zniwelowanie części barier przed osobami z niepełnosprawnością w zakresie realizacji
spraw publicznych – poprzez działania pozwalające na zdalne korzystanie i procedowanie w
obszarach administracyjnych również osobom niepełnosprawnym, zależnym, mającym pod
opieką osoby zależne czy chorym oraz np. dostosowanie narzędzi e-administracji do
standardów WCAG 2.0 pozwalających na sprawne poruszanie się w Internecie osobom z
niepełnosprawnościami.
4. Optymalizacja procesów wewnętrznych i zewnętrznych Powiatu Lidzbarskiego,
zwiększających zdolności urzędu do realizacji zadań publicznych on-line oraz udostępniania
informacji- cel zostanie osiągnięty poprzez:
a. cyfryzację procedur wewnątrzadministracyjnych w zakresie wdrożonych e-usług,
b. zapewnienie jednolitych kanałów i metod komunikacji, co spowoduje standaryzację
działania administracji w województwie, zwiększając do niej zaufanie społeczne.

Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba urzędowych spraw załatwianych
elektronicznie przez grupę docelową projektu – obywateli i biznes z terenu Powiatu
Lidzbarskiego, dzięki czemu nastąpi usprawnienie procesów administracyjnych powiatu i
uproszczenie obowiązków urzędowych ciążących na klientach urzędu.
Uruchomione zostaną nowe systemy teleinformatyczne:
- portal opłat,
- platforma komunikacyjno-konsultacyjna
- system elektronicznego zarządzania dokumentacją,
Zmodernizowany zostanie system dziedzinowy. Systemy będą wspomagały realizację zadań
publicznych przez Powiat Lidzbarski i wpływać będą pozytywnie na poszerzenie dostępu
klientów do informacji i zasobów Starostwa. W ramach projektu zostanie wykorzystana
funkcjonalność platformy krajowej ePUAP.

