Gmina Stalowa Wola
informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą
„Cyfrowa Gmina - cyberbezpieczeństwo”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Os Priorytetowa V Rozwoj
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na zagrozenia REACT-EU, działanie 5.1
Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na zagrozenia - projekt grantowy
„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
Całkowita wartość projektu „Cyfrowa Gmina – cyberbezpieczeństwo” zgodnie z umową
nr 4738/3/2022 z dnia 20.04.2022 r. wynosi:
100 000,00 PLN, w tym:
100% - dofinansowanie w ramach mechanizmu REACT - EU

OKRES REALIZACJI
20.04.2022 r. – 30.09.2023 r.

CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz
zwiększenie cyberbezpieczeństwa poprzez:
 cyfryzację urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie
sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji
zdalnej,
 edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania
i licencji,
 analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa
samorządowych systemów informatycznych.
PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest m.in. zakup komputerów przenośnych oraz komputerów
stacjonarnych co wiąże się ze zwiększeniem zdolności jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie realizacji pracy zdalnej oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia.
W ramach projektu zostanie zakupione oprogramowanie i urządzenia zwiększające
bezpieczeństwo przetwarzania informacji, a także zostanie przeprowadzony audyt
cyberbezpieczeństwa. Nowe urządzenia z oprogramowaniem zwiększą zdolność i jakość
wykonywania obowiązków służbowych pracowników Urzędu Miasta oraz usprawnią obsługę
mieszkańców w formie stacjonarnej jak i zdalnej. Natomiast wykonany audyt pozwoli na
wzmocnienie i uszczelnienie bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miasta Stalowej Woli.
„sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI
Wskaźnik

Jednostka

Wartość

Liczba komputerów przenośnych z systemem Windows

szt.

4,00

Liczba komputerów stacjonarnych
peryferyjnymi z systemem Windows

szt.

10,00

szt.

14,00

szt.

24,00

Liczba słuchawek do prowadzenia wideokonferencji

szt.

24,00

Diagnoza cyberbezpieczeństwa

szt.

1,00

z

urządzeniami

Liczba programów z pakietu Office
Liczba
kamer
wideokonferencji

internetowych

do

prowadzenia

Informacje o projekcie:
Urząd Miasta Stalowej Woli
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
ul. Wolnosci 9, pok. nr 6, 8
tel. (015) 643 34 43
fax (015) 643-34-12
www.stalowawola.pl
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