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Tabela zmian Strategii ZIT w MOF Poznania – wersja 1.5. (2019) 

 

L.p. 
Nr projektu 

nr strony 
Poprzedni zapis (Strategia wersja 1.4.) Aktualny zapis (Strategia wersja 1.5.) Uzasadnienie zmiany 

1.  Wykaz skrótów i pojęć – s. 4  - Dodanie skrótu „MeSIP – Metropolitalny 

System Informacji Przestrzennej” 

Uzupełnienie wykazu skrótów w związku z 

dodaniem nowego projektu strategicznego 

P13. Metropolitalny system informacji 

przestrzennej. 

2.  Wykaz skrótów i pojęć – s.5 - Dodanie skrótu „PZGiK – Państwowy Zasób 

Geodezyjny i Kartograficzny” 

Jw. 

3.  Rozdział 2- Miejski obszar 
funkcjonalny Poznania w 
świetle unijnych i krajowych 
dokumentów strategicznych 
– s. 18 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Wielkopolskiego (dokument z 

2010 roku 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Wielkopolskiego (dokument z 
2019 roku 

Zmiana wynika z aktualizacji dokumentu. 

4.  Rozdział 2- Miejski obszar 
funkcjonalny Poznania w 
świetle unijnych i krajowych 
dokumentów strategicznych 
– s. 18 

- Plan zagospodarowania przestrzennego 
miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. 
Poznański Obszar Metropolitalny 

Zmiana wynika z uwzględnienia dokumentu 

planistycznego o zasięgu metropolitalnym, 

który został wydzielony w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Wielkopolskiego. 

5. 1
0 

Podrozdział 2.3 – Strategia 
rozwoju województwa 
wielkopolskiego do 2020 r. i 
inne dokumenty regionalne 
– s. 26 

Również Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 

Wielkopolskiego (PZPWW), przyjęty uchwałą 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 

26 kwietnia 2010 r., określa Poznań jako 

najważniejsze ogniwo struktury przestrzennej 

województwa.  

Również Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 

Wielkopolskiego (PZPWW), przyjęty uchwałą 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 

25 marca 2019 r., określa Poznań jako 

najważniejsze ogniwo struktury przestrzennej 

województwa.  

Zmiana wynika z aktualizacji dokumentu. 
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6.  Rozdział 3 – Diagnoza 
Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Poznania – 
s. 33 

Gospodarka przestrzenna i środowisko: 

kształtowanie ładu przestrzennego w obszarze 

funkcjonalnym, zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju 

Gospodarka przestrzenna i środowisko: 

kształtowanie ładu przestrzennego w obszarze 

funkcjonalnym, zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju wraz z elementami 

zintegrowanego zarządzania przestrzenią 

 

Dostosowanie i uzupełnienie zapisów 

diagnozy w związku z dodaniem nowego 

projektu strategicznego P13. Metropolitalny 

system informacji przestrzennej. 

7.  Rozdział 3 – Diagnoza 
Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Poznania – 
s. 33 

Oprócz wyżej wymienionych osi rozwojowych, 

w Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej 

Metropolia 2020 znalazło się również 

zintegrowane zarządzanie i marketing 

terytorialny, w tym budowa form współpracy i 

sprawnego zarządzania w Metropolii z udziałem 

samorządów i innych instytucji publicznych i 

komercyjnych.  

Oprócz wyżej wymienionych osi rozwojowych, 

w Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej 

Metropolia 2020 znalazło się również 

zintegrowane zarządzanie i marketing 

terytorialny, w tym budowa form współpracy i 

sprawnego zarządzania w Metropolii z udziałem 

samorządów i innych instytucji publicznych i 

komercyjnych. W ramach niniejszej Strategii 

zagadnienia związane ze zintegrowanym 

zarządzaniem przestrzenią zostały ujęte w 

obrębie osi 1. Gospodarka przestrzenna i 

środowisko. 

Jw. 

8.  Rozdział 3 – Diagnoza 
Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Poznania – 
s. 33 

Mimo że w niniejszej Strategii ZIT nie 

przewidziano do realizacji przedsięwzięć tego 

typu, podkreślić należy, że idea wdrażania 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

stanowi praktyczną realizację wspomnianego 

celu dotyczącego zintegrowanego zarządzania. 

 

 

Usunięto zapis o idei wdrażania ZIT. Jw. 

9.  Podrozdział 3.1 – 
gospodarka przestrzenna i 
środowisko – s. 35-36 

- Dodanie tekstu:  

Zintegrowane zarządzanie przestrzenią 

Analizując stan polityki przestrzennej w gminach 

Metropolii Poznań zauważyć można, że poziom 

pokrycia gmin miejscowymi planami 

Jw. 
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zagospodarowania przestrzennego zwiększa się, 

jednak nie we wszystkich gminach, i nie w 

podobnej skali. W latach 2013-2017 znacząco 

wzrosło średnie pokrycie planami miejscowymi 

gmin Metropolii Poznań z 20,7% do 35,5%. 

 Pomimo wzrostu pokrycia obszarów 

gmin planami miejscowymi, rezultat nadal jest 

niezadowalający, niewystarczający do 

zapewnienia wymaganego ładu przestrzennego 

na terenie MOF Poznania.  Jest to tym bardziej 

ważne ze względu na postępującą chaotyczną 

zabudowę, szczególnie poza granicami 

Poznania. 

Tab. 2a Miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego w Metropolii Poznań w roku 

2017 (cała tabela w Strategii) 

Każda z gmin członkowskich Stowarzyszenia 

Metropolia Poznań posiada własny System 

Informacji Przestrzennej. Większość systemów 

oferuje jedynie podstawowe funkcje, 

reprezentując pierwszy model dojrzałości e-

usług - informacyjny (instytucje publikują 

informacje w Internecie, a odbiorcy mogą się z 

nimi zapoznać). Miasto Poznań, będące miastem 

o znaczeniu krajowym oraz ośrodkiem 

wojewódzkim, posiada znacznie bardziej 

rozbudowany System Informacji Przestrzennej. 

Jest to system interakcyjny - odbiorcy przekazują 

informacje instytucji drogą elektroniczną, ale nie 

we wszystkich przypadkach instytucja im 
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odpowiada tą samą drogą (komunikacja jest 

jednostronna). 

 

10.  Podrozdział 4.1 – Analiza 
SWOT – s. 93 

- Dodanie tekstu w tabeli GOSPODARKA 

PRZESTRZENNA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

I KULTUROWE:  

Słabe strony:  

• stosunkowo niskie pokrycie obszaru 

Metropolii Poznań planami miejscowymi, 

• brak zintegrowanego systemu informacji 

przestrzennej dla Metropolii Poznań 

Szanse: 

 stworzenie metropolitalnego systemu 

informacji przestrzennej 

Zagrożenia:  

 pogłębiający się spadek efektywności 

procesów decyzyjnych w zarządzaniu 

przestrzenią, 

 dalszy spadek partycypacji społecznej w 

procesach planistycznych. 

 

 

Jw. 

11. 1
2 

Podrozdział 4.2 – Analiza 
zidentyfikowanych 
problemów – s. 98 

Zidentyfikowane problemy i wyzwania w 

zakresie kształtowania środowiska 

Zidentyfikowane problemy i wyzwania w 

zakresie kształtowania środowiska i gospodarki 

przestrzennej 

Dostosowanie i uzupełnienie zapisów analizy 
problemów w związku z dodaniem nowego 
projektu strategicznego P13. Metropolitalny 
system informacji przestrzennej. 
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12. 1
3 

Podrozdział 4.2 – Analiza 
zidentyfikowanych 
problemów  - s. 99 

W związku z pogarszającym się stanem 

środowiska coraz częściej mówi się o zasadach 

prawidłowej gospodarki zasobami przyrody, 

oraz ochronie zdrowia ludzkiego. 

W związku z pogarszającym się stanem 

środowiska coraz częściej mówi się o zasadach 

prawidłowej gospodarki zasobami przyrody, 

zrównoważonym rozwoju przestrzennym oraz 

ochronie zdrowia ludzkiego. 

Jw. 

13. 1
4 

Podrozdział 4.2 – Analiza 
zidentyfikowanych 
problemów  - s. 99-100 

- Dodanie tekstu: 

Kształtowanie środowiska powiązane jest ściśle 

z gospodarką przestrzenną. Działania 

podejmowane na poziomie lokalnym 

(gminnym) mogą okazać się niewystarczające w 

obliczu zmian klimatycznych oraz problemów z 

jakością powietrza. Brak zintegrowanego 

planowania przestrzennego oraz narzędzi 

ułatwiających zarządzanie przestrzenią 

prowadzi do chaotycznego rozlewania się 

zabudowy oraz konfliktów przestrzennych.  

Po dokonaniu analizy stanu istniejącego oraz 

diagnozując potrzeby, do najważniejszych 

problemów związanych z zintegrowanym 

zarządzaniem przestrzenią zaliczyć należy:  

• brak systemu, technologii i narzędzi 

wspomagających procesy decyzyjne w 

Metropolii Poznań, 

• brak zintegrowanego zarządzania 

procesami planistycznymi, w tym w 

niedostatecznym stopniu rozwinięta 

partycypacja społeczna, 

• brak wspólnej, metropolitalnej oferty 

inwestycyjnej, 

• brak metropolitalnej, zagregowanej 

informacji dotyczącej komunikacji, 

transportu oraz ewidencji dróg, 

Jw. 
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• brak platformy umożliwiającej 

monitorowanie zmian w użytkowaniu 

terenu, umożliwiającej prowadzenie analiz 

środowiskowych w kontekście 

metropolitalnym. 

 

W najważniejszym, regionalnym dokumencie 

planistycznym - Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa, znalazły się 

zapisy dotyczące potrzeby stworzenia 

ogólnodostępnej przestrzennej bazy informacji 

o terenach, oraz stworzenia Systemu Informacji 

Przestrzennej dla Poznańskiego Obszaru 

Metropolitalnego jako części Systemu 

Informacji Przestrzennej Województwa. System 

ten służyć miałby nie tylko potencjalnym 

inwestorom oraz jednostkom samorządów 

terytorialnych do planowania zabudowy i 

inwestycji, ale także mieszkańcom do zbierania 

informacji dot. prognoz powodziowych, czy 

informacji o kulturze i historii. Byłby także 

ułatwieniem dla turystów poszukujących 

informacji turystycznej. Ważnym elementem 

oprócz integracji danych o charakterze 

przestrzennym jest niska jakość usług 

świadczona przez jednostki samorządu 

terytorialnego związana z udostępnianiem 

rejestrów publicznych. W związku z tym 

wskazać należy na konieczność rozwoju 

kolejnych poziomów e-usług, w tym poziomu 

trzeciego - transakcyjnego, gdzie  odbiorca 

komunikuje się z instytucją drogą elektroniczną, 
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a ona odpowiada mu tą samą drogą 

(komunikacja jest dwustronna). 

14. 1
5 

Podrozdział 4.2 – Analiza 
zidentyfikowanych 
problemów  - s. 100 

KLUCZOWE PROBLEMY 

Występowanie znaczącej liczby emitorów 

zanieczyszczeń, stosunkowo wysoki poziom 

energochłonności oraz nieoptymalny stopień 

efektywności energetycznej. Niedostateczny 

poziom ochrony i rewitalizacji obiektów 

dziedzictwa kulturowego. 

 

KLUCZOWE WYZWANIE 

Kształtowanie środowiska, zgodnie z zasadami ładu 

przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. 

Ograniczenie poziomu zanieczyszczeń i 

energochłonności poprzez poprawę efektywności 

energetycznej. Rewitalizacja obiektów dziedzictwa 

kulturowego. 

 

 

KLUCZOWE PROBLEMY 

Występowanie znaczącej liczby emitorów 

zanieczyszczeń, stosunkowo wysoki poziom 

energochłonności oraz nieoptymalny stopień 

efektywności energetycznej. Niedostateczny 

poziom ochrony i rewitalizacji obiektów 

dziedzictwa kulturowego. 

Brak zintegrowanego metropolitalnego systemu 

informacji przestrzennej. 

 

KLUCZOWE WYZWANIE 

Kształtowanie środowiska, zgodnie z zasadami 

ładu przestrzennego i zrównoważonego 

rozwoju. Ograniczenie poziomu zanieczyszczeń 

i energochłonności poprzez poprawę 

efektywności energetycznej. Rewitalizacja 

obiektów dziedzictwa kulturowego. 

Budowa zintegrowanego metropolitalnego 

systemu informacji przestrzennej. 

 

Jw. 

15. 1
6 

Podrozdział 4.3 – Wizja 
rozwoju MOF Poznania do 
2020 roku – s. 107 

Realizacji wizji dla MOF Poznania będzie 

możliwa m.in. dzięki podjęciu następujących 

działań: 

 

Dodanie tekstu: 

Realizacji wizji dla MOF Poznania będzie 

możliwa m.in. dzięki podjęciu następujących 

działań: 

•stworzenie zintegrowanego metropolitalnego 

systemu informacji przestrzennej. 

Uzupełnienie zapisów w związku z dodaniem 
nowego projektu strategicznego P13. 
Metropolitalny system informacji 
przestrzennej. 

16. 1
7 

Rozdział 5 – Cele 
Strategiczne Zintegrowanych 

Projekt P8. Termomodernizacja  Projekt P8. Termomodernizacja  Zmiana wynika z dodania nowego projektu 

strategicznego P13. Metropolitalny system 
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Inwestycji Terytorialnych – s.  
109 ; Tab. 20 

i ograniczenie niskiej emisji w MOF Poznania: 

 Całość projektu [EUR] : 18  021 473 

 Wsparcie UE [EUR] : 15 318 252 

 Wkład własny [EUR] : 2 703 221 

i ograniczenie niskiej emisji w MOF Poznania: 

 Całość projektu [EUR] : 17 681 944 

 Wsparcie UE [EUR] : 15 029 652 

 Wkład własny [EUR] : 2 652 292 

informacji przestrzennej i przeniesienia 

oszczędności z projektów strategicznych: 

Projekt P1. Poznańska Kolej Metropolitalna 

(PKM). Integracja systemu transportu 

publicznego wokół transportu szynowego w 

MOF Poznania, Projekt P6. Integracja sieci dróg 

wojewódzkich w MOF Poznania, Projekt P8. 

Termomodernizacja i ograniczenie niskiej emisji 

w MOF Poznania. 

 

17. 4 Rozdział 5 – Cele 
Strategiczne Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych – s.  
109 ; Tab. 20 

- Dopisanie tekstu: 

Projekt ZIT : P13. Metropolitalny system 

informacji przestrzennej 

Oś priorytetowa WRPO 2014+ : 2. 

Społeczeństwo informacyjne 

Cel Tematyczny UE : 

CT 2 

 Całość projektu [EUR] : 4 017 217 

 Wsparcie UE [EUR] : 3 414 634 

 Wkład własny [EUR] : 602 582 

 Wsparcie budżetu państwa [EUR] : 0 

Jw. 

18. 5 Rozdział 5 – Cele 
Strategiczne Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych – s.  
109 ; Tab. 20 

Projekt P1. Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). 

Integracja systemu transportu publicznego wokół 

transportu szynowego w MOF Poznania 

 Całość projektu [EUR] : 125 153 045 

 Wsparcie UE [EUR] : 106 380 088 

 Wkład własny [EUR] : 18 772 957 

Projekt P1. Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). 

Integracja systemu transportu publicznego wokół 

transportu szynowego w MOF Poznania 

 Całość projektu [EUR] : 121 850 772 

 Wsparcie UE [EUR] : 103 573 114 

 Wkład własny [EUR] : 18 277 608 

Jw. 

 

19. 6 Rozdział 5 – Cele 
Strategiczne Zintegrowanych 

Projekt P6. Integracja sieci dróg wojewódzkich w 

MOF Poznania 

 Całość projektu [EUR] : 20  834 000 

Projekt P6. Integracja sieci dróg wojewódzkich w 

MOF Poznania 

 Całość projektu [EUR] : 16 907 920 

Jw. 
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Inwestycji Terytorialnych – s.  
109 ; Tab. 20 

 Wsparcie UE [EUR] : 13 000 000 

 Wkład własny [EUR] : 7 834 000 

 

 Wsparcie UE [EUR] : 12 680 940 

 Wkład własny [EUR] : 4 226 980   

 

20.  Rozdział 5 – Cele 
Strategiczne Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych – s.  
110 ; Tab. 20 

Projekt P3. Wzmocnienie systemu kształcenia 

zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb 

rynku pracy 

 Całość projektu [EUR] : 5 555 500 

 Wsparcie UE [EUR] : 4 722 000 

 Wkład własny [EUR] : 556 000 

 Wsparcie budżetu państwa [EUR] : 277 000 

 

 

Projekt P3. Wzmocnienie systemu kształcenia 

zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb 

rynku pracy 

 Całość projektu [EUR] : 4 282 794 

 Wsparcie UE [EUR] : 3 640 375 

 Wkład własny [EUR] : 428 279  

 Wsparcie budżetu państwa [EUR] : 214 140 

 

Zmian wynika z przesunięcia niewykorzystanej 

alokacji z P3. Wzmocnienie systemu kształcenia 

zawodowego oraz jego dostosowanie do 

potrzeb rynku pracy na P4. Wzmocnienie 

systemu kształcenia ogólnego oraz jego 

dostosowanie do potrzeb rynku pracy. 

21.  Rozdział 5 – Cele 
Strategiczne Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych – s.  
110 ; Tab. 20 

Projekt P4. Wzmocnienie systemu kształcenia 

ogólnego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku 

pracy 

 Całość projektu [EUR] : 5 118 823 

 Wsparcie UE [EUR] : 4 351 000 

 Wkład własny [EUR] : 255 941  

 Wsparcie budżetu państwa [EUR] : 511 882 

 

 

Projekt P4. Wzmocnienie systemu kształcenia 

ogólnego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku 

pracy 

 Całość projektu [EUR] : 6 391 323 

 Wsparcie UE [EUR] : 5 432 625 

 Wkład własny [EUR] : 319 566 

 Wsparcie budżetu państwa [EUR] : 639 132 

 

Jw.  

22. 7 Rozdział 5 – Cele 
Strategiczne Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych – s.  
110 ; Tab. 20 

Projekt P.12. Poprawa dostępu do usług asystenta 

rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

w MOF Poznania 

 Całość projektu [EUR] : 6 317 000 

 Wkład własny [EUR] : 316 300 

 Wsparcie budżetu państwa [EUR] : 631 700 

 

Projekt P.12. Poprawa dostępu do usług asystenta 

rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

w MOF Poznania 

 Całość projektu [EUR] : 6 316 471 

 Wkład własny [EUR] : 315 824 

 Wsparcie budżetu państwa [EUR] : 631 647 

 

Zmiana wynika z doprecyzowana kwot. 
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23. 8 Rozdział 5 – Cele 
Strategiczne Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych – s.  
113 ; Tab. 21 

- Dopisanie tekstu: 

Problemy: Brak zintegrowanego 

metropolitalnego systemu informacji 

przestrzennej, a co za tym idzie niska 

efektywność procesów decyzyjnych w 

zarządzaniu przestrzenią oraz mała partycypacja 

społeczna w procesach planistycznych 

Projekty/Podprojekty ZIT: 

P13 Metropolitalny system informacji 

przestrzennej 

Zakładane efekty: 

Usprawnienie działań administracji 

samorządowej Metropolii Poznań w 

szczególności w zakresie planowania 

przestrzennego 

Wskaźnik rezultatu strategicznego: 

Liczba samorządów o polepszonym dostępie do 

usług on-line dla mieszkańców w zakresie 

informacji przestrzennej [szt.] 

Zmiana wynika z dodania nowego projektu 

strategicznego P13. Metropolitalny system 

informacji przestrzennej. 

24.  Rozdział 6 – Projekty 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych; s. 115 

W ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych zakłada się realizację 

12 projektów strategicznych. 

 

 

- 

W ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych zakłada się realizację 

13 projektów strategicznych 

 

 

Dopisanie tekstu: 

P13 Metropolitalny system informacji 

przestrzennej 

Jw. 

25.  Rozdział 6 – Projekty 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych; s. 120 ; 

Lista projektów podstawowych mieszczących 

się w przyznanej alokacji: 

 Program Centrum – etap I – przebudowa 

tras tramwajowych wraz z uspokojeniem 

Lista projektów podstawowych mieszczących 

się w przyznanej alokacji: 

 Program Centrum – etap I – przebudowa 

tras tramwajowych wraz z uspokojeniem 

Zmiany wynikają z rezygnacji Miasta Poznania z 

jednego z projektów komplementarnych i 

wnioskowanych przesunięć środków pomiędzy 
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Projekty komplementarne 
POIŚ 
 
 

ruchu samochodowego w ulicach: Św. 

Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 grudnia, 

PL. Wolności, Towarowa. Beneficjent: 

Miasto Poznań. Kwota dotacji:  45,42 mln 

PLN. 

 Zakup niskopodłogowego taboru 

tramwajowego. Beneficjent: MPK Poznań. 

Kwota dotacji: 50 mln PLN. 

 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - 

os. Lecha - Rondo Żegrze. Beneficjent 

Miasto Poznań. Beneficjent: MPK Poznań. 

Kwota dotacji:  57,0 mln PLN. 

 Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy 

Dąbrowskiego.  Beneficjent: Miasto 

Poznań. Kwota dotacji:  27,25 mln PLN. 

 

ruchu samochodowego w ulicach: Św. 

Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 grudnia, 

PL. Wolności, Towarowa. Beneficjent: 

Miasto Poznań. Kwota dotacji:  43,12 mln 

PLN. 

 Zakup niskopodłogowego taboru 

tramwajowego. Beneficjent: MPK Poznań. 

Kwota dotacji: 77,25 mln PLN. 

 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - 

os. Lecha - Rondo Żegrze. Beneficjent 

Miasto Poznań. Beneficjent: MPK Poznań. 

Kwota dotacji:  59,30 mln PLN. 

 usunięto 

 

pozostałymi projektami. Zmiany te zostały 

pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstw 

Inwestycji i Rozwoju.  

26.  Rozdział 6 – Projekty 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych; s. 122 ; 
Finansowanie 

P1 Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). 

Integracja systemu transportu publicznego 

wokół transportu szynowego w MOF Poznania. 

Całość projektu: 125, 153 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 106,380 

mln EUR, w tym 89,88 mln EUR w trybie 

konkursowym, 16,50 mln EUR w trybie 

pozakonkursowym. 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

15%): 18,772 mln EUR.  

 

P1 Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). 

Integracja systemu transportu publicznego 

wokół transportu szynowego w MOF Poznania. 

Całość projektu: 121,851 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 103,573 

mln EUR, w tym 87,07 mln EUR w trybie 

konkursowym, 16,50 mln EUR w trybie 

pozakonkursowym. 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

15%): 18,278 mln EUR.  

 

Zmiana wynika z dodania nowego projektu 

strategicznego P13. Metropolitalny system 

informacji przestrzennej i przeniesienia 

oszczędności z projektów strategicznych: 

Projekt P1. Poznańska Kolej Metropolitalna 

(PKM). Integracja systemu transportu 

publicznego wokół transportu szynowego w 

MOF Poznania, Projekt P6. Integracja sieci dróg 

wojewódzkich w MOF Poznania, Projekt P8. 

Termomodernizacja i ograniczenie niskiej emisji 

w MOF Poznania. 

 

27.  Rozdział 6 – Projekty 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych; s. 128 ; 
Działania w ramach 
projektów 

3.1. Wsparcie uczniów/wychowanków 

szkół i placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe w 

3.1. Wsparcie uczniów/wychowanków 

szkół i placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe w 

Zmiana wynika z aktualizacji Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
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doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i 

zawodowych 

W ramach podprojektu będą realizowane 

następujące działania: 

1. Podnoszenie kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych 

uczniów/wychowanków szkół i 

placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe 

poprzez realizację projektów z zakresu 

kształcenia dualnego, staże i praktyki 

zawodowe oraz inne formy kształcenia. 

2. Wyposażenie/doposażenie szkół i 

placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe w 

nowoczesny sprzęt i materiały, 

umożliwiające realizację podstawy 

programowej kształcenia w zawodach 

w warunkach zbliżonych do 

rzeczywistego środowiska pracy 

zawodowej (wyłącznie jako element 

projektu wskazanego w pkt. 1). 

3. Doskonalenie kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych nauczycieli 

kształcenia zawodowego, instruktorów 

praktycznej nauki zawodu (wyłącznie 

jako element projektu wskazanego w 

pkt. 1-2). 

doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i 

zawodowych 

W ramach podprojektu będą realizowane 

następujące działania: 

1. Podnoszenie kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych 

uczniów/wychowanków szkół i 

placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe 

poprzez realizację projektów z zakresu 

kształcenia dualnego, staże 

uczniowskie oraz inne formy 

kształcenia. 

2. Wyposażenie/doposażenie szkół i 

placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe w 

nowoczesny sprzęt i materiały, 

umożliwiające realizację podstawy 

programowej kształcenia w zawodach 

w warunkach zbliżonych do 

rzeczywistego środowiska pracy 

zawodowej (wyłącznie jako element 

projektu wskazanego w pkt. 1). 

3. Doskonalenie kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych nauczycieli 

kształcenia zawodowego, instruktorów 

praktycznej nauki zawodu (wyłącznie 

jako element projektu wskazanego w 

pkt. 1-2). 
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4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 

młodzieży, w tym doposażenie szkół i 

placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe w 

niezbędny sprzęt umożliwiający 

prowadzenie doradztwa, podnoszenie 

kompetencji osób prowadzących 

doradztwo w przedmiotowym zakresie. 

 

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla młodzieży, w tym doposażenie szkół 

i placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe w 

niezbędny sprzęt umożliwiający 

prowadzenie doradztwa, podnoszenie 

kompetencji osób prowadzących 

doradztwo w przedmiotowym zakresie. 

28.  Rozdział 6 – Projekty 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych; s. 129 ; 
Finansowanie 

Podprojekt 3.1. Wsparcie 

uczniów/wychowanków szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe w doskonaleniu ścieżek 

edukacyjnych i zawodowych. 

Całość projektu: 4,607 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT ze środków publicznych 

(do 90%):  4,146 mln EUR  

(w tym EFS do 85% - 3,916 mln EUR; 

Budżet Państwa do 5% - 0,230 mln EUR) 

 udział własny beneficjentów (co 

najmniej 10%): 0,461 mln EUR.  

 

Podprojekt 3.1. Wsparcie 

uczniów/wychowanków szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe w doskonaleniu ścieżek 

edukacyjnych i zawodowych. 

Całość projektu: 3,335 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT ze środków publicznych 

(do 90%):  3,001 mln EUR  

(w tym EFS do 85% - 2,834 mln EUR; 

Budżet Państwa do 5% - 0,167 mln EUR) 

 udział własny beneficjentów (co 

najmniej 10%): 0,333 mln EUR.  

 

Zmiana wynika z przesunięcia alokacji 

pomiędzy P3. Wzmocnienie systemu 

kształcenia zawodowego oraz jego 

dostosowanie do potrzeb rynku pracy a P4. 

Wzmocnienie systemu kształcenia ogólnego 

oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. 

Przesunięcie alokacji wynika z małego 

zainteresowania wnioskodawców 

Podprojektem 3.1, a dużym zainteresowaniem 

Podprojektem 4.2.  

29.  Rozdział 6 – Projekty 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych; s. 132 ; 
Finansowanie 

Podprojekt 4.2. Wsparcie nauczania 

matematyki i informatyki w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

Całość projektu: 1,874 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFS (do 85%): 1,593 

mln EUR,  

Podprojekt 4.2. Wsparcie nauczania 

matematyki i informatyki w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

Całość projektu: 3,146 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFS (do 85%): 2,674 

mln EUR,  

Jw. 
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 Budżet Państwa (do 10%): 0,187 mln 

EUR 

 udział własny beneficjentów (co 

najmniej 5%):  0,094 mln EUR.   

 

 Budżet Państwa (do 10%): 0,315 mln 

EUR 

 udział własny beneficjentów (co 

najmniej 5%):  0,157 mln EUR.   

 

30.  Rozdział 6 – Projekty 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych; s. 137 ; 
Finansowanie 

Podprojekt 6.2 Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 

196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy 

miasta 

Całość projektu:  13,334  mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFRR (do 75%):  10,000 

mln EUR, 

 udział własny beneficjentów (co 

najmniej 25%):  3,334  mln EUR 

Podprojekt 6.2 Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 

196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy 

miasta 

Całość projektu:  12,955  mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFRR (do 75%):  9,682 

mln EUR, 

 udział własny beneficjentów (co 

najmniej 25%):  3,229  mln EUR. 

 

Zmiana wynika z dodania nowego projektu 

strategicznego P13. Metropolitalny system 

informacji przestrzennej i przeniesienia 

oszczędności z projektów strategicznych: 

Projekt P1. Poznańska Kolej Metropolitalna 

(PKM). Integracja systemu transportu 

publicznego wokół transportu szynowego w 

MOF Poznania, Projekt P6. Integracja sieci dróg 

wojewódzkich w MOF Poznania, Projekt P8. 

Termomodernizacja i ograniczenie niskiej emisji 

w MOF Poznania. 

 

31. 9 Rozdział 6 – Projekty 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych; s. 143 ; 
Finansowanie  
 
 

P8 Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej oraz ograniczenie niskiej emisji w 
MOF Poznania  
Całość projektu: 18,021 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 15,318 mln 

EUR, 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

15%): 2,703 mln EUR. 

 

 

P8 Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej oraz ograniczenie niskiej emisji w 
MOF Poznania . 
Całość projektu: 17,682 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 15,030 mln 

EUR, 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

15%): 2,652 mln EUR. 

 

 

Jw. 

32.  Rozdział 6 – Projekty 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych; s. 148 ; 
Działania w ramach projektu 

P11 Poprawa dostępu do usług opieki nad 

dziećmi do lat 3 

Działania w ramach projektu 

P11 Poprawa dostępu do usług opieki nad 

dziećmi do lat 3 

Działania w ramach projektu 

Zmiana wynika z aktualizacji Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
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 Finansowanie będzie obejmowało następujące 

działania: 

1. Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 

roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych, 

(w tym wyposażenie i dostosowanie 

pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) i 

dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 

miesięcy. 

2. Wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów 

dziecięcych (wyłącznie jako element projektu 

wskazanego w pkt. 1), 

3. Wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez 

dofinansowanie usług opiekunów dziennych i 

niań i/lub doposażenie lokalu w celu 

sprawowania opieki przez opiekunów dziennych 

i nianie, 

4. Nabycie/podnoszenie wymaganych 

prawem kompetencji kadr niezbędnych do 

należytego pełnienia funkcji opiekuna, 

wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie 

jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 

3), 

5. Aktywizacja zawodowa osób 

powracających, bądź wchodzących na rynek 

pracy po przerwie związanej z opieką nad 

dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element 

projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3), z 

wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, subsydiowanego 

zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia 

stanowiska pracy. 

 

Finansowanie będzie obejmowało następujące 

działania: 

1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad 

dzieckiem do 3 roku życia w istniejących lub 

nowo tworzonych żłobkach i/lub klubach 

dziecięcych (w tym wyposażenie i 

dostosowanie pomieszczeń na miejsca opieki 

nad dzieckiem, w tym z 

niepełnosprawnościami) i dofinansowanie 

działalności bieżącej przez 12 miesięcy. 

2. Wydłużenie czasu pracy żłobków, 

klubów dziecięcych (wyłącznie jako element 

projektu wskazanego w pkt. 1). 

3. Wsparcie tworzenia miejsc opieki 

poprzez dofinansowanie usług opiekunów 

dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu w 

celu sprawowania opieki przez opiekunów 

dziennych i nianie, 

4. Nabycie/podnoszenie wymaganych 

prawem kompetencji kadr niezbędnych do 

należytego pełnienia funkcji opiekuna, 

wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie 

jako element projektu wskazanego w pkt. 1 

i/lub 3). 

5. Aktywizacja zawodowa osób 

powracających, bądź wchodzących na rynek 

pracy po przerwie związanej z opieką nad 

dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element 

projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3), z 

wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, subsydiowanego 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
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zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia 

stanowiska pracy. 

33.  Rozdział 6 – Projekty 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych; s. 150   
 
 

Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia 

rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym 

działań na rzecz usamodzielnienia osób 

opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy 

zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej: 

1. Zatrudnienie asystentów rodziny, 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

osób do pomocy przy sprawowaniu opieki 

nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w 

zawodowych  

i niezawodowych rodzinach zastępczych. 

2. Szkolenia, superwizja pracy, grupy wsparcia 

dla rodzin zastępczych i prowadzących 

rodzinne domy dziecka. 

3. Usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie i 

dla usamodzielniających się wychowanków 

pieczy zastępczej. 

4. Placówki wsparcia dziennego (wyłącznie 

jako element projektu wskazanego w 

punkcie 1). 

5. Usługi dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 
(rehabilitacja, logopedia, psychologia, 
diagnoza FAS) (wyłącznie jako element 
projektu wskazanego w punkcie 1). 

 

Podprojekt 12.1 Usługi asystenta rodziny oraz 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia 

rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym 

działań na rzecz usamodzielnienia osób 

opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy 

zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej: 

1. Zatrudnienie asystentów rodziny, 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

osób do pomocy przy sprawowaniu opieki 

nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w 

zawodowych  

i niezawodowych rodzinach zastępczych. 

2. Szkolenia, superwizja pracy, grupy wsparcia 

dla rodzin zastępczych i prowadzących 

rodzinne domy dziecka. 

3. Usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie i 

dla usamodzielniających się wychowanków 

pieczy zastępczej. 

4. Placówki wsparcia dziennego (wyłącznie 

jako element projektu wskazanego w 

punkcie 1). 

5. Usługi dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 
(rehabilitacja, logopedia, psychologia, 
diagnoza FAS) (wyłącznie jako element 
projektu wskazanego w punkcie 1). 

 

Zmiana polega na wydzieleniu Podprojektu 

12.2 celem ogłoszenia naboru, w którym będą 

mogły samodzielnie aplikować organizacje 

pozarządowe. Proponowane zmiany są 

wynikiem uwag zgłoszonych w trakcie 

posiedzeń Komitetu Monitorującego WRPO 

2014+ przez przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i wypracowanych wspólnie  z 

tymi przedstawicielami rozwiązaniem w tym 

zakresie. 
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Dopisanie tekstu: 

Podprojekt 12.2 Usługi społeczne w MOF 

Poznania 

Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia 

rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym 

działań na rzecz usamodzielnienia osób 

opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy 

zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej: 

1. Zatrudnienie asystentów rodziny, 

koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej, osób do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy 

pracach gospodarskich w zawodowych  

i niezawodowych rodzinach 

zastępczych. 

2. Szkolenia, superwizja pracy, grupy 

wsparcia dla rodzin zastępczych i 

prowadzących rodzinne domy dziecka. 

3. Usługi specjalistyczne dla rodzin w 

kryzysie i dla usamodzielniających się 

wychowanków pieczy zastępczej. 

4. Placówki wsparcia dziennego. 

5.  Usługi dla dzieci ze specjalnymi 

potrzebami (rehabilitacja, logopedia, 

psychologia, diagnoza FAS). 

 

W ramach podprojektu 12.2 premiowane będą 

projekty realizowane przez organizacje 

pozarządowe. 
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34.  Rozdział 6 – Projekty 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych; s. 152 
 

Następujące podmioty z obszaru Miejskiego 

Ośrodka Funkcjonalnego Poznania:  

 jst , 

 jednostki organizacyjne jst w zakresie 

poprawy dostępu do usług wsparcia 

rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób 

starszych i z niepełnosprawnościami,  

 organizacje pozarządowe – wyłącznie w 

charakterze partnera,  

 podmioty ekonomii społecznej – wyłącznie 

w charakterze partnera.  

 

 

 

Podprojekt 12.1  

Następujące podmioty z obszaru Miejskiego 

Ośrodka Funkcjonalnego Poznania:  

 jst , 

 jednostki organizacyjne jst w zakresie 

poprawy dostępu do usług wsparcia 

rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób 

starszych i z niepełnosprawnościami,  

 organizacje pozarządowe – wyłącznie w 

charakterze partnera,  

 podmioty ekonomii społecznej – wyłącznie 

w charakterze partnera.  

 

Podprojekt 12.2  

Następujące podmioty z obszaru Miejskiego 

Ośrodka Funkcjonalnego Poznania:  

 jst , 

 jednostki organizacyjne jst w zakresie 

poprawy dostępu do usług wsparcia 

rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób 

starszych i z niepełnosprawnościami,  

 organizacje pozarządowe, 

 podmioty ekonomii społecznej. 

 

Jw. 

35.  Rozdział 6 – Projekty 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych; s. 152 
FINANSOWANIE 

Całość projektu: 6 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT ze środków publicznych (do 

95%): 5,822 mln EUR, 

(w tym EFS do 85% - 5 mln EUR; Budżet 

Państwa do 10% - 0,6 mln EUR)  

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

5%): 0,36 mln EUR. 

Podprojekt 12.1 

Całość projektu: 6,129 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT ze środków publicznych (do 

95%): 5,822 mln EUR, 

(w tym EFS do 85% - 5,210 mln EUR; Budżet 

Państwa do 10% - 0,613 mln EUR)  

Jw. 
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 udział własny beneficjentów (co najmniej 

5%): 0,306 mln EUR. 

 

Podprojekt 12.2  

Całość projektu: 0,188 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT ze środków publicznych (do 

95%): 0,178 mln EUR, 

(w tym EFS do 85% - 0,159 mln EUR; Budżet 

Państwa do 10% - 0,019 mln EUR)  

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

5%): 0,009 mln EUR. 

 

36.  Rozdział 6 – Projekty 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych 
P13 -  Metropolitalny System 
Informacji Przestrzennej, s. 
154 

- Dodano tekst:  

 

Oś priorytetowa WRPO 2014+ – Cel 

tematyczny – Priorytet inwestycyjny : 

Oś priorytetowa WRPO 2014+  2. 

Społeczeństwo informacyjne. 

Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług 

publicznych 

Cel tematyczny 02. Zwiększanie dostępności, 

stopnia wykorzystania i jakości technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych 

Priorytet inwestycyjny 2c. Wzmocnienie 

zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia 

się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-

zdrowia. 

 

Wymiar terytorialny : MOF objęty Strategią ZIT. 

 

Cel projektu: 

Zmiana wynika z dodania nowego projektu 

strategicznego P13. Metropolitalny system 

informacji przestrzennej. 
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Celem głównym projektu jest:  „Intensyfikacja 

wykorzystania Technologii Informacyjno – 

Komunikacyjnych ukierunkowana na budowę i 

upowszechnienie elektronicznych usług 

publicznych oraz usprawnienie funkcjonowania 

administracji samorządowej Metropolii Poznań 

w zakresie zintegrowanego i zrównoważonego 

zarządzania przestrzenią,  poprzez wdrożenie 

pierwszych efektów budowy Metropolitalnego 

Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) 

zapewniających harmonizację, integrację i 

wymianę danych rejestrów publicznych, 

dostarczenie nowych, dojrzałych e-usług oraz 

rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej: 

aplikacyjnej, systemowej i technicznej 

(sprzętowej).” Pozostałe cele – szczegółowe cele 

strategiczne to: 

1) Zwiększenie efektywności procesów 

zintegrowanego i zrównoważonego 

zarządzania przestrzenią na poziomie 

metropolii w szczególności poprzez 

wsparcie realizacji zadań planowania 

strategicznego, głównie w obszarze 

planowania przestrzennego oraz ochrony 

środowiska; 

2) Modernizacja systemów 

teleinformatycznych wspomagających 

procesy zarządzania jednostek samorządu 

terytorialnego Metropolii Poznań w 

szczególności w obszarze zadań związanych 

z szeroko rozumianą informacją 

przestrzenną;  
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3) Usprawnienie wykonywania zadań przez 

jednostki samorządu terytorialnego między 

innymi poprzez dostarczenie procedur i 

narzędzi do niezbędnej wymiany i integracji  

danych głównie na styku współdziałania 

administracji szczebla powiatowego i gminy; 

4) Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i 

turystycznej Metropolii Poznań, w tym 

wzmocnienie jej wizerunku i promocji w 

Internecie; 

5) Wspieranie procesu budowy i rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego;  

6) Przyczynienie się do usprawnienia 

funkcjonowania infrastruktury informacji 

przestrzennej 

na poziomie  lokalnym.  

Spójność ze strategią regionalną i 

metropolitalną: 

Podjęcie działań w ramach projektu będzie 

bezpośrednio prowadziło do realizacji celów 

Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 r. Wielkopolska 2020: 

 

1) cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności 

województwa,  

a) cel operacyjny 5.5 Zwiększenie 

dostępności do podstawowych usług 

publicznych;  

2) cel strategiczny 1. Poprawa dostępności i 

spójności komunikacyjnej regionu,   
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a) cel operacyjny 1.3. Rozbudowa 

infrastruktury na rzecz społeczeństwa 

informacyjnego;  

3) cel strategiczny 9. Wzrost bezpieczeństwa i 

sprawności zarządzania regionem,  

a) cel operacyjny 9.1.  Tworzenie 

warunków dla zarządzania rozwojem 

regionu,  

b) cel operacyjny 9.2 Budowa wizerunku 

województwa i jego promocja  

c) cel operacyjny 9.3 Sprawna 

innowacyjna administracja 

samorządowa; 

 

oraz Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej 

„Metropolia Poznań 2020” (Oś 5. Zintegrowane 

zarządzanie i marketing terytorialny, program 

5.3  Metropolitalny system informacyjny, Oś 1. 

„Gospodarka przestrzenna i środowiskowa”, 

program 1.1 Koncepcja zagospodarowania 

przestrzennego metropolii). 

 

Działania w ramach projektu: 

W ramach projektu pt. Budowa 

Metropolitalnego Systemu Informacji 

Przestrzennej (MESIP) dla Metropolii Poznań 

podjęte zostaną dwa kluczowe działania:  

- Pozyskanie i opracowanie referencyjnych 

oraz dziedzinowych danych MeSIP, w 

szczególności dotyczy to danych 

fotogrametrycznych: ortofotomapy, danych 

ze skaningu laserowego (LIDAR) i 
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tworzonego na ich podstawie 

trójwymiarowego modelu zobrazowania 

terenu tzw. modelu 3D;  

- Opracowanie i wdrożenie Metropolitalnego 

Systemu Informacji Przestrzennej MeSIP 

wraz z dostawą niezbędnego 

oprogramowania specjalistycznego i 

infrastruktury technicznej na potrzeby 

uruchomienia Centrum Przetwarzania 

Danych MeSIP. 

Projekty komplementarne: 

4) WRPO 2014+: 

5) •Budowa i wdrożenie Systemu Informacji 

Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego 

(SIPWW). Beneficjent: Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego. Kwota dotacji: 26,3 mln zł. 

6) •Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych 

dla powiatu poznańskiego. Beneficjent: Powiat 

Poznański. Kwota dotacji: 5,3 mln zł. 

7) •Cyfryzacja i modernizacja zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego miasta 

Poznania oraz uruchomienie e-usług. 

Beneficjent: Miasto Poznań. Kwota dotacji: 5,8 

mln zł. 

8) •Tworzenie, modernizacja i aktualizacja 

rejestrów publicznych oraz standardowych 

opracowań kartograficznych i tematycznych 

gromadzonych w pzgik w Starostwie 

Powiatowym w Obornikach oraz ich 

udostępnianie za pomocą e-usług. Beneficjent: 

Powiat Obornicki. Kwota dotacji: 3 mln zł.. 
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•Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych 

oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu 

Informacji Przestrzennej Powiatu 

Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi 

publiczne. Beneficjent: Powiat Szamotulski. 

Kwota dotacji: 1,6 mln zł. 

•TIK w służbie nowoczesnych usług 

elektronicznych Gminy Śrem. Beneficjent: 

Gmina Śrem. Kwota dotacji: 0,567 mln zł.  

•Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu 

zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system 

informacji o terenie SIT/GIS. Beneficjent: Gmina 

Mosina. Kwota dotacji: 0,666 mln zł. 

•Rozwój elektronicznych usług publicznych 

poprzez integrację systemów dziedzinowych 

Gminy Swarzędz. Beneficjent: Gmina Swarzędz. 

Kwota dotacji: 0,935 mln zł. 

 

Beneficjenci :  

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 
i stowarzyszenia oraz jednostki im podległe 

 

Wskaźniki rezultatu strategicznego: 

Nazwa wskaźnika:  

Liczba samorządów o polepszonym dostępie do 

usług on-line dla mieszkańców w zakresie 

informacji przestrzennej 

Jednostka miary: szt. 

Wartość bazowa : 0 

Wartość docelowa : 23 

Źródło danych : Związek ZIT 
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Częstotliwość pomiaru : Badanie na końcu 

okresu programowania  

 

Finansowanie:  

Całość projektu: 4,017 mln EUR, w tym: 

 dotacja dla ZIT z EFRR (do 85%): 3,415mln 

EUR, 

 udział własny beneficjentów (co najmniej 

15%): 0,603 mln EUR. 

 

Rodzaj naboru: tryb pozakonkursowy 

37.  Rozdział 7 – Wstępna lista 
projektów 
pozakonkursowych – s. 159; 
Tab. 22 

- Dopisanie tekstu: 

 

7. Budowa Metropolitalnego Systemu 

Informacji Przestrzennej (MESIP) dla Metropolii 

Poznań   

 Beneficjent : Powiat Poznański 

 Szacunkowy koszt całkowity (mln 
EUR): 4,017(16,471 mln zł) 

 Szacunkowa kwota dofinansowania 
(mln EUR): 3,415 (14 mln zł)  

 Deklarowany termin złożenia wniosku: 
I kwartał 2020  

Zmiana wynika z dodania nowego projektu 

strategicznego P13. Metropolitalny system 

informacji przestrzennej. 

38.  Tab. 23 Wskaźniki realizacji 
projektów ZIT dla MOF 
Poznania. – str. 162 
 
P 13 Metropolitalny System 
Informacji Przestrzennej 

- Dodano tekst:  

Nazwa wskaźnika: Liczba podmiotów, które 

udostępniły on-line informacje sektora 

publicznego 

Typ wskaźnika (P, RB, RS/RD) : P   

Jednostka miary : szt. 

Wartość bazowa (rok bazowy) : 0 (2019)  

Wartość pośrednia (2018) : nd. 

Wartość docelowa (2023) : 23 

Źródło danych: IZ/Beneficjenci 

Jw. 
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Częstotliwość pomiaru: corocznie  

 

Nazwa wskaźnika: Liczba uruchomionych 

systemów teleinformatycznych w podmiotach 

wykonujących zadania publiczne [szt.]. 

Typ wskaźnika (P, RB, RS/RD) : P   

Jednostka miary : szt. 

Wartość bazowa (rok bazowy) : 0 (2019)  

Wartość pośrednia (2018) : nd. 

Wartość docelowa (2023) : 1 

Źródło danych: IZ/Beneficjenci 

Częstotliwość pomiaru: corocznie  

 

Nazwa wskaźnika: Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 

dwustronna interakcja 

Typ wskaźnika(P, RB, RS/RD)  : P 

Jednostka miary : szt.   

Wartość bazowa (rok bazowy) : 0 (2019)  

Wartość pośrednia (2018)  : nd. 

Wartość docelowa (2023) : 20  

Źródło danych : IZ/Beneficjenci  

Częstotliwość pomiaru : corocznie  

 

Nazwa wskaźnika : Liczba osób korzystających z 

Internetu w kontaktach z administracja 

publiczną 

Typ wskaźnika (P, RB, RS/RD)  : RB  

Jednostka miary : osoby/rok 

Wartość bazowa (rok bazowy) : 0(2019)  

Wartość pośrednia (2018)  : nd. 

Wartość docelowa (2023) : 40 000 
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Źródło danych : IZ/Beneficjenci 

Częstotliwość pomiaru : corocznie 

 

Nazwa wskaźnika : Liczba samorządów o 

polepszonym dostępie do usług on-line dla 

mieszkańców w zakresie informacji 

przestrzennej 

Typ wskaźnika (P, RB, RS/RD) : RS   

Jednostka miary : szt.  

Wartość bazowa (rok bazowy) : 0(2019)  

Wartość pośrednia (2018)  : nd.  

Wartość docelowa (2023)  : 23 

Źródło danych : Związek ZIT 

Częstotliwość pomiaru : badanie na końcu 

okresu programowania 

39.  Tab. 24 Wskaźniki 
finansowe projektów ZIT 
dla MOF Poznania (EUR). – 
str. 170  
(Oś 2 – Społeczeństwo 
Informacyjne) 

- 

 

 

Oś 2 – Społeczeństwo Informacyjne: 

Projekty : P13 Metropolitalny System Informacji 

Przestrzennej 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 2 

(Wartość docelowa 2023) :  3 414 634 

Jw. 

40.  Tab. 24 Wskaźniki 
finansowe projektów ZIT 
dla MOF Poznania (EUR). – 
str. 170 
(Oś 3 – ENERGIA) 

Oś 3 – ENERGIA: 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 3( 

Wartość docelowa 2023) : 136 000 000 

 

Oś 3 – ENERGIA :  

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 3( 

Wartość docelowa 2023)  : 132 904 426 

Zmiana wynika z dodania nowego projektu 

strategicznego P13. Metropolitalny system 

informacji przestrzennej i przeniesienia 

oszczędności z projektów strategicznych: 

Projekt P1. Poznańska Kolej Metropolitalna 

(PKM). Integracja systemu transportu 

publicznego wokół transportu szynowego w 

MOF Poznania, Projekt P6. Integracja sieci dróg 

wojewódzkich w MOF Poznania, Projekt P8. 

Termomodernizacja i ograniczenie niskiej emisji 

w MOF Poznania. 
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41.  Tab. 24 Wskaźniki 
finansowe projektów ZIT 
dla MOF Poznania (EUR). – 
str. 170 
(Oś 5 – TRANSPORT) 

 

Oś 5 – TRANSPORT: 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 5( 

Wartość docelowa 2023) : 13 000 000  

 

 

Oś 5 – TRANSPORT 

Wkład finansowy do Ram Wykonania dla Osi 5( 

Wartość docelowa 2023) : 12 680 940 

Zmiana wynika z dodania nowego projektu 

strategicznego P13. Metropolitalny system 

informacji przestrzennej i przeniesienia 

oszczędności z projektów strategicznych: 

Projekt P1. Poznańska Kolej Metropolitalna 

(PKM). Integracja systemu transportu 

publicznego wokół transportu szynowego w 

MOF Poznania, Projekt P6. Integracja sieci dróg 

wojewódzkich w MOF Poznania, Projekt P8. 

Termomodernizacja i ograniczenie niskiej emisji 

w MOF Poznania. 

 

42.  Spis tabel – str. 181 - Zmiana numerów stron oraz dopisanie tekstu: 

Tab. 2a Miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego w Metropolii Poznań w roku 

2017………34 

 

Zmiana porządkowa. 

43.  Spis rycin – str. 182 - Zmiana numerów stron Zmiana porządkowa. 
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Tabela zmian do Załącznika nr 1 do Strategii ZIT w MOF Poznania „Proponowane kryteria wyboru projektów” 

L.p. 
Nr projektu 

nr strony 
Poprzedni zapis (Strategia wersja 1.4.) Aktualny zapis (Strategia wersja 1.5.) Uzasadnienie zmiany 

1. Projekt P13 Metropolitalny 
System Informacji Przestrzennej 
oraz Podprojektu P12.2 Usługi 
społeczne w MOF Poznania. 

- Propozycja kryteriów wyboru projektów dla Projektu 
P13 Metropolitalny System Informacji Przestrzennej 
oraz Podprojektu P12.2 Usługi społeczne w MOF 
Poznania. 

Dodanie propozycji nowych kryteriów 

wynika z dodania nowego projektu 

strategicznego P13. Metropolitalny system 

informacji przestrzennej oraz Podprojektu 

P12.2 Usługi społeczne w MOF Poznania. 

 

Tabela zmian do Załącznika nr 2 do Strategii ZIT w MOF Poznania „Fiszki projektów pozakonkursowych”  

L.p. 
Nr projektu 

nr strony 
Poprzedni zapis (Strategia wersja 1.4.) Aktualny zapis (Strategia wersja 1.5.) Uzasadnienie zmiany 

1. „Budowa Metropolitalnego 
Systemu Informacji 
Przestrzennej (MeSIP) dla 
Metropolii Poznań” w ramach 
projektu P13 Metropolitalny 
System Informacji 
Przestrzennej   

- Fiszka zgłoszeniowa dla projektu 
pozakonkursowego realizowanego w ramach 
Strategii ZIT MOF- Poznania (w załączniku). 

Zmiana wynika z dodania nowego projektu 

strategicznego P13. Metropolitalny system 

informacji przestrzennej. 

 

 


