
 

 

 

ZAŁACZNIK NR 2 .1. FISZKI PROJEKTÓW 

POZAKONKURSOWYCH STRATEGII ZIT 

 
 

Fiszka zgłoszeniowa dla projektu pozakonkursowego „Budowa Metropolitalnego Systemu 

Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” realizowanego w ramach Strategii ZIT 
MOF- Poznania1 

 

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

2. Status projektu nadany 
przez Związek ZIT 
(podstawowy/rezerwowy) 

Nie dotyczy 

2a. Pozycja na liście 
(podstawowa/rezerwowa) 
nadana przez Związek ZIT 
według priorytetyzacji 
projektu 

Nie dotyczy 

3. Lokalizacja inwestycji 
(woj./powiat/gmina)  

Wielkopolskie / Miejski Obszar Funkcjonalny objęty Strategią 
ZIT 

4. 
Przewidywany okres 
realizacji projektu 

data rozpoczęcia kwartał/rok data zakończenia kwartał/rok 

II kwartał 2019 
IV kwartał 2022 

 

5. Przewidywany termin 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie (kwartał/rok) 

I kwartał 2020 

6. Szacunkowy koszt 
całkowity w mln € 

4,017 mln euro 
(16,471 mln zł) 

7. Szacunkowy koszt 
kwalifikowany w mln € 

4,017 mln euro 
(16,4714 mln zł) 

8. Szacunkowy kwota 
dofinansowania w mln € 

3,415 mln euro (85% wartości kosztów kwalifikowalnych) 
(14,000 mln  zł) 

9. Wnioskodawca/podmiot 
upoważniony do 
ponoszenia wydatków 

Powiat Poznański – jako lider projektu oraz partnerzy -  
Stowarzyszenie  Metropolia Poznań i Miasto Poznań. 
 

9a. Forma prawna 
wnioskodawcy/struktura 
instytucjonalna 

Organ administracji samorządowej  

10. Koordynator projektu – 
dane kontaktowe 

Małgorzata Waszak  
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego i 
Kartograficznego w Poznaniu jednostki realizującej projekt w 
imieniu Wnioskodawcy  

Nr telefonu: 61 84 10 540 
e-mail: malgorzata.waszak@podgik.powiat.poznan.pl 
  
 

11. Opis projektu  Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej 

(MeSIP) jest odpowiedzią na brak dostępnej, powszechnej i 

aktualnej informacji zarządczej nt. metropolii. Źródłem tego w 

                                                           
1 Zgodnie z wytycznymi MR w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020, wpisanie projektu do Strategii 

ZIT należy traktować jako jego zgłoszenie. Identyfikacja przez IZ oraz Ewentualne uzyskanie dofinansowania 
uzależnione będzie od takich czynników jak między innymi: stopień przygotowania projektu, i dostępność środków 

mailto:malgorzata.waszak@podgik.powiat.poznan.pl


 

 

głównej mierze są trudności w komunikacji i wymianie 

informacji, wynikające z braku standaryzacji funkcjonowania 

administracji samorządowej, będące również efektem 

istotnego zróżnicowania poziomu zastosowania technologii 

informacyjno – komunikacyjnej w jednostkach terytorialnych 

zwłaszcza w zakresie usług wymiany i integracji danych z 

rejestrów publicznych. 

Rozwiązanie tego kluczowego problemu nastąpi 

większościowo w ramach projektu poprzez działania 

organizacyjne i techniczne, w tym niezbędną dostawę nowej 

lub rozbudowę istniejącej infrastruktury systemowej i 

aplikacyjnej Lidera oraz Partnera (dot. jednostek terytorialnych 

wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolii Poznań). 

Takie podejście do realizacji projektu i budowy systemu 

MeSIP, umożliwi wdrożenie wielu innowacyjnych rozwiązań 

technicznych, a wśród nich: metropolitalnej platformy 

informacji publicznej i komunikacji społecznej obejmującej np. 

przestrzenne konsultacje społeczne, wysoko specjalizowanych 

narzędzi i technologii GIS, dojrzałych elektronicznych usług 

publicznych, a także metropolitalnego banku danych 

zawierającego dane społeczno-gospodarcze i środowiskowe, 

w tym spójne, jednorodne dane referencyjne. Dane te to 

przede wszystkim dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego (PZGiK) oraz pozyskane, dedykowane na 

potrzeby projektu dane fotogrametryczne zawierające 

trójwymiarowy model zobrazowania terenu tzw. model 3D.  

Tak przygotowany do działania system usprawni w administracji 
samorządowej Metropolii Poznań procesy decyzyjne i 
strategiczne procesy planistyczne, w szczególności w zakresie: 
planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, 
komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, 
ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, 
działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz 
promocji i poprawy wizerunku  Metropolii Poznań. 

11a. Stan przygotowania 
projektu do realizacji 
(dokumentacja, 
pozwolenia, audyty) 

Wnioskodawca jest na etapie przygotowania dokumentacji 
projektowej tj. opracowania założeń technicznych systemu 
MeSIP oraz opracowania studium wykonalności  
 
 

11b. Opis zgodności projektu ze 
Strategią ZIT (należy podać 
nr „działania” (pkt., ppkt.) w 
Strategii, z którym projekt 
jest zgodny) 

Projekt jest zgodny z projektem P13 Metropolitalny System 
Informacji Przestrzennej   
 
 

11c. Opis zgodności projektu z 
Planem Gospodarki 
Niskoemisyjnej lub 
dokumentem 
równoważnym (należy 
podać nr „działania” (pkt. 
ppkt.) w dokumencie, z 
którym projekt jest zgodny). 
Czy PGN był finansowany 
w ramach działania 9.3 
POIiŚ 2007-2013? 

Nie dotyczy 



 

 

12. Opis zgodności projektu z 
zakresem i celami 
właściwej osi priorytetowej 
WRPO 2014+ 

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  
 

13. Czy planowany do 
realizacji projekt, w 
zakresie sieci ciepłowniczej 
lub chłodniczej spełnienia 
wymogi „efektywnego 
systemu ciepłowniczego i 
chłodniczego” 

Nie dotyczy 

14. 
Wskaźnik – nazwa 

Jedn. 
miary 

Wartość bazowa 
2018 

Wartość docelowa 
2023 

Wskaźniki produktu 

1. Liczba podmiotów, które 
udostępniły on-line informacje 
sektora publicznego  

szt. 0 23 

2. Liczba uruchomionych 
systemów teleinformatycznych w 
podmiotach wykonujących zadania 
publiczne [szt.]. 

szt. 0 1 

3. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o stopniu 
dojrzałości 3 dwustronna interakcja 

szt. 0 20 

Wskaźniki rezultatu 

1. Liczba osób korzystających z 
Internetu w kontaktach z 
administracja publiczną 

osoby/rok 0 40 000 

 
Uwaga: 
- ostateczna wartość wskaźników produktu i rezultatu zostanie ustalona w ramach studium wykonalności projektu na etapie 
opracowywania wniosku o dofinansowanie projektu 

 
 
Harmonogram realizacji projektu 
 

Harmonogram zadań 
Do 

końca 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Całkowity termin realizacji      X X X X X 

1. Część przygotowawcza:           

1.1. Dokumentacja techniczna 
(założenia techniczne MeSIP, 
studium wykonalności) 

     X     

1.2. Pozwolenia/decyzje/ zgody      
 

Nie dotyczy 
 

1.3. Procedura przetargowa       X    

1.4. Podpisanie 1 umowy na 
usługi/dostawy 

      X    

2. Część inwestycyjna      X X X X X 



 

 

 


