
Istota projektu
Przedmiotem projektu pn. „Budowa Sieci 

Szerokopasmowej dla Społecze ństwa 
Informacyjnego na terenie gmin Górnego 

Śląska wraz z punktami dost ępu hot-spot” jest 
budowa w bezprzewodowej szerokopasmowej 

sieci do transmisji danych w oparciu 
o technologi ę WiMAX lub LTE. Przedsi ęwzięcie 
realizowane jest w celu u łatwienia komunikacji 

i funkcjonowania podmiotów tworz ących 
jednostk ę samorz ądową terytorialnego na 

terenie Bytomia.



Istota projektu
W ramach utworzonej sieci powstan ą

usługi dla administracji publicznej 
zmniejszaj ące koszty jej funkcjonowania i 
przyśpieszaj ące oraz u łatwiaj ące obs ługę

mieszka ńców. Dodatkowo Sie ć
szerokopasmowa mo że znaleźć

zastosowanie np. w obs łudze kamer 
monitoruj ących miasto i tworzeniu hot-
spotów z bezp łatnym dost ępem do sieci 

WiFi



Uczestnicy Projektu
Liderem Projektu jest miasto Gliwice

Jako partnerzy w projekcie bior ą udzia ł
następujące samorz ądy:

Bytom, Bieru ń, Chełm Śląski, Chorzów, 
Gliwice, Katowice, Krupski M łyn, 
Miasteczko Śląskie, Ornontowice , 

Pilchowice , Pyskowice, Siemianowice, 
Śląskie, Świętoch łowice, Tworóg, 

Wielowie ś



Podpisanie umowy na dofinansowanie
30 sierpnia została podpisana umowa 
gwarantuj ąca dofinansowanie projektu 
Pieniądze pochodz ą z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2007 – 2013 (Priorytet II 
Społecze ństwo Informacyjne, Działanie 

2.1 Infrastruktura Społecze ństwa 
Informacyjnego).



Koszty projektu

Całkowity koszt projektu wynosi:
27 278 497.50 zł,

Udział Miasta Bytom w kosztach projektu 
stanowi 7.69% i wynosi 2 228 567.00 zł. 

wkład własny - 15 % - 334 285.05 zł 
dofinansowanie - 85 % - 1 894 281.95.



Hot-Spoty

Projekt zakłada 
zrealizowanie ok. 10 
hot-spotów . O ich 
lokalizacji zadecyduj ą 
mieszka ńcy 
wykorzystuj ąc 
specjalnie 
opublikowan ą 
interaktywn ą ankiet ę 
w portalu BIIP



Lokalizacja urz ądzeń infrastruktury projektu



Korzy ści z wdro żenia projektu
zmniejszenie kosztów administracji 
publicznej
obsługa monitoringu miejskiego
bezpłatny dost ęp do sieci WiFi
zastosowanie bezpłatnej telefonii VoIP
wsparcie dla miejskiej infrastruktury 
drogowej w zakresie ł ączności z 
jednostkami kontroli ruchu
Poprawa bezpiecze ństwa miasta


