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> 25 miliardów

Podłączonych urządzeń w 2020

na zewnątrz

w pracy

świat
się zmienia

I etap realizacji Europejskiej Agendy
Cyfrowej - budowa sieci szkieletowych
w ramach RPO (budżet UE 2007 – 2013)
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Szerokopasmowe Lubuskie
(I etap: 2007 – 2013)
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Sieć dostępowa operatorów
świadczących usługi detaliczne
(II etap: 2014 – 2020)

świat
się zmienia
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Szerokopasmowe Lubuskie
– kluczowe fakty

Europejska
Agenda Cyfrowa

Zapraszamy do współpracy
lokalnych Operatorów
• usługi regulowane (RIO, WLR, BSA, LLU,
RLLO, Kanalizacja Kablowa)

• usługi komercyjne (Metro Ethernet, TPIX,
Telehousing Pro, Interkonekt, PDU
Ethernet, Dzierżawa łączy
telekomunikacyjnych,
OBN i OSA, FrameRelay.

• informowanie operatorów o inwestycji
• zapewnienie otwartego dostępu
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http://www.hurt-orange.pl
e-mail:

świat
się zmienia
podział środków

II etap realizacji Europejskiej Agendy
Cyfrowej - budowa sieci dostępowych
w ramach POPC (budżet UE 2014 –
2020)

50% Gospodarstw domowych z dostępem 100Mb/s
100% Gospodarstw domowych z dostępem min.30Mb/s
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Europejska
Agenda Cyfrowa

Celem jest wzrost gospodarczy

Warunki konieczne:
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• Popyt na usługi gwarantujący opłacalność inwestycji
• Korelacja działań w ramach Osi III POPC (rozwój kompetencji
cyfrowych) z obszarami inwestycji)
• Polityka proinwestycyjna (wdrożenie Kodeksu Dobrych Praktyk i
Dyrektywy Kosztowej, racjonalizacja opłat i podatków,)

współpraca
z JST
•
•
•
•

Określanie istniejącego popytu i kreowanie nowego, szkolenia
Współpraca w procesie planowania inwestycji, racjonalizacja kosztów
Promowanie proinwestycyjnego modelu opłat i podatków
Realizacja zintegrowanego modelu realizacji inwestycji

JST + OPL
•Identyfikacja
obszarów
•Wybór modelu
inwestycyjnego
i źródeł
finansowania
•Listy popytowe
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Model działań lokalnych Orange

OPL

OPL + JST
•Określenie
potencjału
komercjalizacji
sieci
•Analiza
Business Case
•Decyzja
inwestycyjna

•Realizacja
inwestycji
(operator we
współpracy z
JST)
•Działania propopytowe
(szkolenia)

OPL
• Komercjalizacja
• Szkolenia
• Promocja
Internetu i usług

kompetencje
się zmieniają

szkolenia dla zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym

• Formuła: warsztaty połączone z
ćwiczeniami praktycznymi,
• z wykorzystaniem tabletów i komputerów
• 6 modułów po 4 godz. lekcyjne

• Dedykowane materiały szkoleniowe dla
uczestników, strona www, możliwość
konsultacji
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Europejska
Agenda Cyfrowa

Wizja przyjaznej gminy

"Stworzenie zrównoważonego środowiska gminy, która poprawia jakość
życia i zwiększa rozwój gospodarczy"

Umiejętne wykorzystanie informacji, aktywny
przez podłączony, jest istotnym elementem
rozwiązania
powszechny
dostęp
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dziękujemy
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•

II etap realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej - budowa
sieci dostępowych w ramach POPC (budżet UE 2014 –
Ujednolicenie i obniżenie
• Świadomość cyfrowa:
2020)
opłat
administracyjnych
–Pokolenie 50+

• Uproszczenie procedur
uzyskiwania pozwoleń

–SME (małe i średnie firmy)
–Szkolenia na temat bezpieczeństwa i
ochrony prywatności
–Wsparcie dla bezpiecznych etransakcji

• Dostępność cenowa
–Narzędzia podatkowe w odniesieniu
do urządzeń klienckich
–Wyposażanie publicznych punktów
dostępu do internetu i pracowni
internetowych w szkołach

• Atrakcyjność
–Wspieranie rozwoju lokalnych treści
www
–Rozwój i wdrażanie e-aplikacji

• Wdrożenie zmian legislacyjnych, warunkujących prowadzenia
inwestycji liniowych
• Ułatwienie dostępu do praw drogi
• Włączenie planowania szerokopasmowego do użytkowania gruntów
oraz działań planistycznych miasta
• 12
Uzupełnienie map geodezyjnych

• Zobowiązanie wykonawców nowych liniowych
infrastruktur do budowy kanalizacji
teletechnicznej.
• Zobowiązanie Beneficjentów dofinansowania
realizujących projekty liniowe do lokalizowania
infrastruktury telekomunikacyjnej podmiotów
trzecich.
• Rozbudowanie bazy wiedzy o wszystkie rodzaje
infrastruktur / inwestycji liniowych
• Promowanie mechanizmów wspólnych inwestycji
kilku podmiotów

Etapy projektu inwestycyjnego


Określenie
zapotrzebowania na usługi



Określenie zakresu
inwestycji



Przygotowanie Business
Case: koszty vs przychody



Uzyskanie budżetu na
inwestycję (finansowanie
ze środków własnych
Orange i ze środków
POPC)



Przygotowanie projektu



Pozyskanie wymaganych
dokumentów, uzgodnień i
zgód:
– urzędów miast i gmin
– starostw powiatowych
(wydziałów)
– urzędów
wojewódzkich
– GDDKiA
– ANR, nadleśnictw
– osób prywatnych

Realizacja inwestycji w
oparciu o zatwierdzone
projekty, wytyczne norm,
przepisy, uzgodnienia z
instytucjami i służbami:
– zajęcie pasa
drogowego

– Projekt Organizacji
Ruchu
– wykorzystanie
nieruchomości na
mocy umów

– ZDW

– prace ziemne i
wykopy

– PKP

– przejścia obiektowe

– ZMiUW

– posadowienie
obiektów: zasobniki,
studnie, szafy ONU

– RZGW

13



Potwierdzenie popytu

Informacja na www. Urzędu
Ankieta
popytowa

Ankieter
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Narzędzia
Urna np. w Urzędzie
Gminy

Przykładowe obszary wdrożeń
Smart City
- projekt Sowa / Inteligentne oświetlenie uliczne
- ITS Inteligentne Systemy Transportowe
- Inteligentne zarządzanie parkingami
- Zarządzanie komunikacją miejską
- Systemy komunikacji alternatywnej
- Zielona linia / karta usług publicznych
- Ochrona środowiska / Ustawa „śmieciowa” – system oczyszczania miast
- Monitoring przestrzeni miejskiej i bezpieczeństwo
- ……………..
Smart Metering
- Energetyka w tym zarządzanie energią odnawialną
- Woda/ciepło – dostarczanie rozwiązań w uwzględnieniu współpracy z Partnerami na rynku
- Gaz – odczyt i zarządzanie logistyką – dostarczanie produktu end-to-end
- Systemy pogodowe i zarządzanie kryzysowe
- Zarządzanie danymi i budowanie aplikacji
- ………..
E – zdrowie w modelu B2B
- zdalny monitoring i wykonywanie badań
- monitoring osób starszych
- usługi dla sektora ubezpieczeń
- Monitoring wskaźników jakościowych w medycynie
- Historia pacjenta i procesy NFZ
- …………..

15

E – płatności
- Wykorzystanie nowych technologii w tym NFC/RFID/…..
- Budowa systemów pre-paid
- Wdrażanie alternatywnych form płatności
- Rozliczenia podatkowe on-line
- Fiskalizacja vending
- ………………

Budowanie społeczeństwa
informacyjnego - szkolenia 50+

Program „Internet bez granic” to inicjatywa Orange, skierowana do osób w wieku 50+,
która ma na celu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób starszych.
W ramach projektu Orange prowadzi szkolenia z obsługi komputera oraz korzystania
z sieci na terenie całego kraju.
Program ten ma na celu przełamanie barier w dostępie do komunikacji aby
technologia mogła służyć wszystkim ludziom i być powszechnie dostępna.
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Obszary współpracy JST z Orange Polska
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ETAP PLANOWANIA

•

Zebranie popytu wraz z deklaracjami oraz pozwoleniami na korzystanie z nieruchomości w celu
instalacji przyłącza lub poprowadzenia infrastruktury

•

Zebranie deklaracji odnośnie pomocy mieszkańców oraz firm przy wykonaniu prac (np.
udostępnienie maszyn, zakup materiałów, wynajęcie firmy wykonawczej) w celu obniżenia kosztów
inwestycji po stronie operatora.

•

Stworzenie długofalowego programu wdrażania rozwiązań Przyjaznej Gminy

•

Walka z wykluczeniem cyfrowym – szkolenia i warsztaty



ETAP PROJEKTOWANIA

•

Przekazanie informacji na temat planowanych inwestycji liniowych.

•

Zgoda na wykorzystanie podbudowy słupowej lub na postawienie nowych słupów.

•

Obniżenie/ zwolnienie z opłat – np. za udostępnienie wypisu ewidencji gruntów, udostępnienie map,
za zajęcie pasa drogowego lub za korzystanie z nieruchomości.

•

Dbanie o jakość i dostęp do map geodezyjnych.



ETAP REALIZACJI

•

Realizacja uzgodnionej części prac np. budowa ze środków JST kanalizacji pod infrastrukturę
światłowodową (np. na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego).

Po stronie Orange Polska
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•

Wspólne akcje promocyjno-edukacyjne w celu przeciwdziałania
wykluczeniu cyfrowemu, zwłaszcza kierowane do osób 50+

•

Stała współpraca na rzecz budowy i wdrażania rozwiązań Przyjaznej
Gminy

•

Przygotowanie projektu inwestycyjnego i pozyskanie środków na jego
realizację

•

Realizacja inwestycji odpowiadającej na wymagania lokalnego rynku i
zgodnie z celami Europejskiej Agendy Cyfrowej

•

Dostarczenie usług szerokopasmowych dla mieszkańców gminy (m.in.
Internet, VoIP, VoD, TV etc.)

•

Utrzymanie i dalszy rozwój infrastruktury

