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Pintér Róbert: Hogyan írjunk információs stratégiát? 


I.	Előkészítő lépések

Kerüljünk tisztába azzal, hogy mi az információs társadalom, mik az előnyei-veszélyei!
Vajon egy fejlesztési program kereteként értelmezzük-e?
Rögzítsük a kiinduló állapotot – hol állunk most az információs fejlettségben!
Nézzük meg a versenytársainkat: miben jók, hol előzhetők meg!
Rögzítsük, hogy mit tartunk értékeknek, készítsünk jövőképet, vizionáljunk!
Készítsünk információs társadalom fogalomtárat, milyen fogalmak alatt mit értünk!
A stratégia elkészítésének és végrehajtásának egésze során biztosítsuk az érdemi társadalmi hozzá-és beleszólás lehetőségét!
	Ha eddig eljutottunk kezdődhet a stratégia szövegének rögzítése!


II.	A dokumentum tartalma

1.	Bevezetés: a stratégia körülményei
a.)	Személyi környezet és célok:
-	Kinek szól a stratégia?
-	Miért készül?
-	Ki készítette?
-	Milyen céllal? 
b.)	Az információs társadalom jelentősége:
-	Mi az információs társadalom?
-	Miért fontos?
-	Mit jelent, hogy az információs társadalom átfogó fejlesztési program?

2.	Információs társadalom vízió
a.)	Magyarország 2010-ben:
-	Értékek: milyen értékek jövőbeni kibontakozását szeretnénk elérni 2010-re?
-	Célok: ezen értékek alapján milyen célokat szeretnénk elérni?
-	Víziók: érzékletes képekben elmesélve milyen központi változásokat tudunk elképzelni?
b.)	Az információs társadalom fő céljainak deklarálása: 
-	A versenyképesség növelése: a gazdaság rátermettségének megváltoztatása.
-	Az életminőség javítása: a társadalom csoportjai életkörülményeinek javítása.

3.	A stratégia törzsszövege:
a.)	Problématérkép1: a társadalmat érő kihívások tematikus összegzése alrendszerek szerint:
-	Technológiai 
-	Gazdasági
-	Politikai
-	Kulturális
-	Szociális-társadalmi kihívások.
b.)	Problématérkép2: a társadalmat érő kihívások tematikus összegzése rendszerszint szerint:
-	Az individuumokat,
-	a lokális szintet,
-	az országon belüli regionális szintet,
-	a nemzetet,
-	a globális részvételt érő kihívások.
c.)	Az értékalapú víziót megvalósítandó a problématérkép nyomán előálló feladatok részletes taglalása:
-	Infrastruktúra-építési kötelezettségek, együttműködés a gazdasági és civil szereplőkkel.
-	Szabályozási kérdések, a szabályozandó területek fontossági sorrendben és a fő teendők.
-	Vállalkozás-és gazdaságfejlesztési feladatok: húzóágazatok megnevezése, új iparágak támogatása, régi iparágak lehetséges átalakításának-átalakulásának fő feladatai, foglalkoztatási és kutatási-fejlesztési kapcsolódások.
-	Oktatási-képzési, a kultúraváltással kapcsolatos és kutatási és fejlesztési feladatok.
-	Az életminőség javítása: távmunka, távgyógyászat elterjesztése, kiemelt társadalmi csoportok (pl. idősek, fiatalok, hátrányos helyzetűek) támogatása. Promóció az információs társadalom megismertetéséhez.
-	Az e-közigazgatás, regionális és önkormányzati politika információs társadalmi feladatai. Az egyablakos ügyintézés elterjesztésének lépései.
d.)	A legfontosabb feladatok rövid, áttekintő összegzése

4.	Mellékletek:
a.)	Mintaprojektek ismertetése az eddigi eredmények és problémák feltárására (pl. Sulinet, digitális aláírás szabályozása, intelligens régiók, stb.).


III.	A stratégia végrehajtásához szükséges lépések

a.)	Intézményi környezet megteremtése:
-	Az információs stratégiát végrehajtó szervezet kijelölése/létrehozása, politikai helyzetének, szerepének tisztázása, a felelősök megnevezése.
-	A rendelkezésre álló anyagi források összegzése.
-	A stratégia által kijelölt feladatok fontossági sorrendjének felállítása (az értékalapú vízió mentén és a rendelkezésre álló források alapján).
b.)	Ellenőrzési pontok a stratégia és a folyamatos felülvizsgálat lépéseinek megtervezéséhez
-	A konkrét feladatokhoz felelősök, pénz-és egyéb források illetve határidők hozzárendelése.
-	Folyamatos monitorozás és a kapott eredmények visszacsatolása a stratégia végrehajtása közben.
-	Az így kapott eredmények alapján a stratégia felülvizsgálata és folyamatos újraírása.



