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Prof. Dariusz
Rosati

"Chcemy, by posadowienie
farm wiatrowych nie
odbywało się na łapu capu.
Nie jesteśmy przeciwko
pozyskiwaniu energii wiatrowej,
choć wcale nie jest taka tania, ale
nie w każdym miejscu" - mówi Jacek
Protas, marszałek warmińsko-
mazurski.
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Będziemy frajerami, jeśli nie
zarobimy na łupkach

Właściciele gruntów, gminy,
powiaty, regiony muszą czuć
korzyść finansową z wydobycia
gazu łupkowego, wtedy nie
będą grymasić. Jeśli zostanie
tylko zniszczona droga, będzie
hałas, będą protesty - mówi
marszałek Jacek Protas.

Cała Polska Fundusze europejskie
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Tak tłumaczy zaistniałą sytuację Jan Kordasiewicz, wspólnik Kancelarii Doradztwa
Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. 

Według niego, obecne prowadzenie projektów nie gwarantuje wykorzystania pełnej
puli środków. Komisja Europejska 13 kwietnia wstrzymała wypłatę części funduszy dla
Polski na realizację projektów elektronicznej administracji (e-government). Pochodzą z
programu operacyjnego innowacyjna gospodarka. Przyczyną wstrzymania wypłat są
obawy związane z legalnością i regularnością wydatków oraz niską efektywnością
zarządzania dofinansowaniem z UE.

Czytaj też: Unia wstrzymała dopłaty na e-administarcjęUnia wstrzymała dopłaty na e-administarcję 

Zawieszone projekty informatyczne warte są w sumie 1,2 mld zł. Komisja Europejska
zobowiązała Polskę do podjęcia działań wyjaśniających, m.in. audytów projektów, aby
w przyszłości zapewnić transparentne wykorzystanie środków. Wypłaty zostaną
wznowione, gdy KE uzna polską odpowiedź za satysfakcjonującą. Polska ma na to
dwa miesiące. 

Projekt e-administracji przewiduje wykorzystanie nowoczesnych technologii
informatycznych dla usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej oraz
wsparcia rozwoju gospodarczego. Wstrzymanie finansowania może sprawić, że opóźni
się budowa systemów informatycznych, które miały ograniczyć biurokratyzację i
ucyfrowić administrację publiczną. 

7 z 29 systemów e-administracji jest zagrożonych, w tym 5 koordynowanych przez
Centrum Projektów Informatycznych (ePUAP, pl.ID, Ogólnopolska Sieć
Teleinformatyczna 112, centra powiadamiania ratunkowego i platforma dla policji). W
celu uniknięcia utraty uzyskanych przez Polskę środków unijnych przeznaczonych na e-
administrację, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przewiduje przesunięcie pieniędzy z
zagrożonych projektów na te tzw. listy rezerwowej. 

- Odmowa wsparcia dla niektórych projektów e-administracji może w efekcie
oznaczać utratę tych pieniędzy. Z jednej strony to normalne, że czasami nie udaje się
wykorzystać całkowitej kwoty przyznanego dofinansowania, ale w przypadku takich
istotnych projektów będzie należało potraktować to jako porażkę. Dużo teraz zależy
od podmiotów odpowiedzialnych za realizację - zauważa Jan Kordasiewicz. 

ZOBACZ TAKŻE

POLECAMY
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Jaka przyszłość e-administracji?
Wstrzymanie funduszy unijnych przez
Komisję Europejską to przede wszystkim
wynik braku umiejętności zarządzania
dużymi projektami informatycznymi.
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Prawie 15 mln zł na kanalizację w Mielniku (07-05-2012, 07:10)

Prawie 7 mln na wsparcie rozwoju wsi (06-05-2012, 11:14)

Z kaktusem na maturę (05-05-2012, 13:21)

500-metrowa kolejka górska w Poznaniu (05-05-2012, 11:00)

Chętni na budowę centrum koropracyjnego (04-05-2012, 13:58)

WIADOMOŚCI więcej

GALERIEGALERIE

SONDA

WIADOMOŚCI PORTALU WNP.PL

PARTNER PORTALU:

Miejska spółka
wprowadza cenzurę

Powiaty doczekały się swojego hymnu
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Strefa Euro 2012 w Radomiu

10 mln zł dla wsi i małych miast

Prywatyzacji szpitali będzie więcej

Niemcy nie chcą gazu łupkowego

Rozszerzona matura z polskiego

Śląsk cieszy się z członkostwa w Unii

3,4 mln zł na leczenie jednego pacjenta

W urzędach przybywa służbowych aut

Miejski stadion w Rzeszowie otwarty

Szczeciński cmentarz do odbioru

Prawie 15 mln zł na kanalizację w Mielniku

Stadiony Euro 2012 okazały się
inwestycjami prorozwojowymi dla
miast, w których stoją?
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więcej

Ile za osobówki, ile za
ciężarowe na A2

20 groszy za kilometr dla
samochodów osobowych i
motocyklistów, 46 groszy dla
aut ciężarowych i
ponadnormatywnych - takie
mają być stawki za przejazd
autostradą A2 z Nowego
Tomyśla do Świecka.

Znamy Top 10 Inwestycji
Komunalnych 2012

Mieszkań z zasobów gminy
jak na lekarstwo

Pierwszy samorządowy
mistrz Polski w piłce

nożnej
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KOCHAMY TE DAWNE PRZYZWYCZAJENIA,NIEPRAWDAŻ?

Kliknij aby dodać komentarz.

NAJPOPULARNIEJSZE NAJNOWSZE

FORUM NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE

POLECAMY więcej

Dyrektor GE Energy: smart grid to biznes, który
nie zniknie

Towarów marki własnej będzie w sklepach coraz
więcej

KOV: już wyprzedzamy planowane wielkości
wydobycia

Dlaczego URE przegrywa spory KDT-owe?

Dylematy prywatyzacji szpitali

Tego chcemy od oświaty

Komu więcej, komu mniej z unijnej puli

Wzory sprawozdań o odpadach wyprzedziły
rozporządzenie

To już koniec starych wysypisk. Resort
środowiska nie daje nadziei

Metody obliczania i wymiar stawki opłaty za
odbiór odpadów komunalnych

Będziemy frajerami, jeśli nie zarobimy na łupkach

Wierutne kłamstwo o samorządowej ochronie
przyrody

Samorządowy pakiet zmian w finansach

Jaka przyszłość e-administracji? M.P.iO.P.

Będziemy frajerami, jeśli nie zarobimy na łupkach
Konturtsu

Powiaty doczekały się swojego hymnu Ino sie
pochlastać...

Spółki dają zarobić Teresa

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli w oczach
RIO Kowalska MariA

Rozszerzona matura z polskiego saxofonista

W urzędach przybywa służbowych aut Peter G.

Ochroniarze uniemożliwili pracę Ursusa Jacek
Chudzik

przejdź na forum >

8 maja, Warszawa, Stosunki pracy w samorządzie
terytorialnym
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