Agenda spotkania:
1. Przywitanie gości.
2. Wprowadzenie.
3. Aktualności w projekcie – kontrola UKS,
tablice informacyjne (wnioski).
4. Aktualizacje w projekcie.
5. System Komunikacji Wielokanałowej.
6. System Informacji Przestrzennej.
7. Centrum Przetwarzania Danych.
8. Moduł e-Administracja (Regionalny BIP, Portal i inne).
9. Pytania i Wnioski.
10.Zakończenie – kawa i herbata.

Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie
e-Administracji i Informacji Przestrzennej

Wprowadzenie

Mariusz Krupa
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Infostrada Kujaw i Pomorza – Informacje ogólne
Wniosek o dofinansowanie projektu: 25 maja 2010 r.
Czas trwania: 03.2009 – 12.2013
Partnerzy:
159 JST (96 %):
– 87 gmin wiejskich,
– 33 gminy miejsko-wiejskie, Gmina Gniewkowo
– 13 gmin miejskich,
– 19 powiatów ziemskich,
– 4 miasta na prawach powiatu,
– SKO w Toruniu, RDOŚ w Bydgoszczy.

Całkowity budżet projektu: 42.564.999,98 PLN,
w tym: 25% wkład własny, 75% ze środków UE.

Kampania
promocyjno-informacyjna
Infostrada Kujaw
i Pomorza
– Stan wdrożenia na 22.03.2012 r.

Audyt Urzędu Kontroli Skarbowej dostawy rzeczowej projektu :
– serwery dla JST (156 sztuk),
– szafy serwerowe dla JST (71 sztuk),
o wartości 2.823.446,00 PLN.
Wydatkowano;
7,92%

Ogółem w projekcie wydatkowano:
3.373.183,26 PLN
co stanowi:
7,92 % budżetu projektu.

pozostały
budżet;
92,08%

Kampania
promocyjno-informacyjna
Infostrada
Kujaw
i Pomorza – aktualizacje
Zgody instytucji zarządzającej RPO (uzyskane):
 zwiększenie liczby partnerów (SKO w Toruń, RDOŚ, Gmina Gniewkowo);
 zwiększenie zakresu rzeczowego dla nowych partnerów
(zestawy PKI, serwery klasy S i M, zestawy wideokonferencyjne,
skanery z podajnikiem SOHO, routery i stacje GIS);
 zatwierdzono dokumentację techniczną z zakresu modułu SIP;
 przedłużono termin realizacji projektu do 12.2013 r.
Zgody instytucji zarządzającej RPO (do uzyskania):
zatwierdzenie dokumentacji technicznej z zakresu
rozwiązań modułu e-Administracji;
zatwierdzenie dokumentacji technicznej z zakresu
Centrum Przetwarzania Danych;
Zmiany są zgodne z celami projektu, związane z postępem technologicznym
oraz sytuacją partnera projektu.

System
Zarządczej
Komunikacji Wielokanałowej –
Kampania
promocyjno-informacyjna
stan zaawansowania prac
Szacunkowy koszt: > 2.600.000 pln,
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), SIWZ –
wykonany przez ekspertów zewnętrznych,
Konsultacje dokumentacji projektowej z Wydziałem
Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego
– marzec 2012,
Ogłoszenie postępowania – kwiecień 2012,
Wybór wykonawcy – II kwartał 2012,
Zakończenie wdrożenia do marca 2013 roku.

System Zarządczej Komunikacji Wielokanałowej
– czas realizacji zadania.
300
250
200
150
100
50
0
Analiza

Projekt
techniczny

Wdrożenie
środowiska

Dostawa
infrastruktury
sprzętowej

Liczba dni

Opracowanie
projektu
migracji

Podłączenie Opracowanie i
serwerów we dostarczenie
wskazanych dokumentacji
lokalizacjach

Budowa
Systemu
Informacji Przestrzennej –
Kampania
promocyjno-informacyjna
stan zaawansowania prac
Szacunkowy koszt: > 16.000.000 pln;
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), SIWZ – 100%;
Aktualizacja zmian technologicznych i prawnych
– zgoda instytucji zarządzającej wdrażanie RPO – luty 2012 r;
Konsultacje z Wydziałem Zamówień Publicznych
i Partnerstwa Publiczno-Prawnego – luty/marzec 2011 r;
Analiza, ocena i weryfikacja OPZ-u przez zewnętrznego eksperta
– do 30 marca 2012 r;
Ogłoszenie postępowania – kwiecień 2011/maj 2012 r;
Wybór wykonawcy – maj/czerwiec 2012 r;
Zakończenie wdrożenia w ciągu 18 miesięcy od wyboru wykonawcy
– do końca 2013 r.

Kampania promocyjno-informacyjna
Moduł Przeglądania
Ewidencji Gruntów i Budynków
przeglądanie i wyszukiwanie lokalizacji danych
ewidencyjnych publikowanych za pośrednictwem
usług powiatowych;
wyszukiwanie działek z możliwością zawężenia
wyszukiwania do wybranego zasięgu mapy;
dostęp do atrybutów tj. numer działki i właścicieli
i władających w przypadku instytucji publicznych;
tworzenie zestawień atrybutów (raportów) dla
wybranych poprzez selekcję działek;
autoryzowany dostęp do atrybutów;
tworzenie zestawień atrybutów (raportów) dla
autoryzowanych użytkowników dla wybranych
poprzez selekcję działek.

Kampania
promocyjno-informacyjna
Moduł
przeglądania
rejestrów MPZP i SUiKZP
 przeglądanie wektorowych zasobów MPZP;
 przeglądanie rastrowych danych SUiKZP;
 wyszukiwanie działek z możliwością zawężenia
wyszukiwania do wybranego zasięgu mapy;
 wyszukiwanie przeznaczeń terenu z możliwością
zawężenia wyszukiwania do wybranego zasięgu mapy;
 tworzenie wyrysów dla zaznaczonego obszaru na
podstawie wektorowych zasobów MPZP;
 tworzenie wypisów dla zaznaczonego obszaru
zawierających jedynie tą treść uchwały, której dotyczą
przeznaczenia terenu przecinające zaznaczony obszar
(cyfrowa treść uchwały).

Kampania
promocyjno-informacyjna
Moduł
prowadzenia
decyzji architektonicznych
 prowadzenie decyzji administracyjnych – pozwoleń na budowę;
 narzędzia edycji danych poligonowych celem określenia obszaru objętego
decyzją;
 tworzenie obiektów na podstawie geometrii pobieranej z obiektów innej
warstwy (działki);
 edycja z funkcją przyciągania do węzłów obiektów;
 modyfikacja geometrii poprzez dodanie punktów węzłowych oraz przesuwanie
węzłów;
 edytowalne słowniki domenowe;
 formularz wprowadzania atrybutów ze zdefiniowanymi polami obligatoryjnymi;
 możliwość dodawania źródeł plików (decyzji) odnoszących się bezpośrednio do
usługi sieciowej systemu obiegu dokumentów (konieczność integracji z systemem
obiegu dokumentów);
 wyszukiwanie lokalizacji obszarów objętych decyzją na podstawie numeru
sprawy z możliwością zawężenia wyszukiwania do wybranego zasięgu mapy;
 generowanie zestawień (raportów) dla atrybutów wszystkich lub wybranych
obiektów.

Kampaniausług
promocyjno-informacyjna
Moduł przeglądania
w zakresie ochrony środowiska
Parki Narodowe;
Parki Krajobrazowe;
Rezerwaty;
Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków;
Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk;
Wojewódzkie zbiory danych w zakresie
ochrony środowiska.

Moduł przeglądania ewidencji zabytków
 przeglądanie danych z rejestrów ewidencji zabytków;
 wyszukiwanie lokalizacji obiektów według dowolnie
zadanych kryteriów określonych na podstawie zawartości
informacyjnej bazy danych z możliwością zawężenia
wyszukiwania do wybranego zasięgu mapy;
 generowanie zestawień (raportów) dla atrybutów
wszystkich lub wybranych obiektów.

Kampania
promocyjno-informacyjna
Moduł prowadzenia
gminnych
ewidencji, miejscowości i ulic.
 prowadzenie rejestrów w oparciu o serwisy transakcyjne;
 prowadzenie rejestru zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 edycja danych punktowych, liniowych i poligonowych;
 tworzenie obiektów na podstawie geometrii pobieranej z obiektów innej warstwy;
 edycja z funkcją przyciągania do węzłów obiektów;
 zdefiniowane, edytowalne słowniki z tabel baz danych (m.in. TERYT, nazwy ulic, nazwy
miejscowości);
 formularz wprowadzania atrybutów ze zdefiniowanymi polami obligatoryjnymi;
 dodawanie źródeł plików (decyzji) odnoszących się bezpośrednio do usługi sieciowej
systemu obiegu dokumentów (integracja z systemem obiegu dokumentów);
 wyszukiwanie lokalizacji obiektów (punktów adresowych, ulic i miejscowości) po ich nazwie
lub numerze z możliwością zawężenia wyszukiwania do wybranego zasięgu mapy;
 generowanie zestawień (raportów) dla atrybutów wszystkich lub wybranych obiektów;
 eksportu zestawień do formatu XLS i PDF;
 generowanie GML zgodnego ze schematem aplikacyjnym projektu rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic
i adresów za pośrednictwem usługi pobierania.

Budowa
Systemu
Informacji Przestrzennej –
Kampania
promocyjno-informacyjna
sposób realizacji prac
Pakiet 1 Dokumentacja zarządcza
Pakiet 2 Opracowanie prototypu dla portalu mapowego i
modułu administracji węzłem
Pakiet 3 Opracowanie dokumentacji projektowej systemu
Pakiet 4 Wdrożenie pilotażowe systemu
Pakiet 5 Wdrożenie systemu dla 10 węzłów
powiatowych wraz z gminami
Pakiet 6 Wdrożenie systemu dla węzła
Wojewódzkiego
Pakiet 7 Wdrożenie system dla pozostałych
węzłów powiatowych wraz z gminami

Kampania
promocyjno-informacyjna
System Informacji
Przestrzennej
– czas realizacji zadania
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Kampania
promocyjno-informacyjna
Dostawa struktury
centralnej
Centrum Przetwarzania Danych
Zespolenie i unifikacja serwerowni z projektów
osi IV Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dzięki temu:
 oszczędności,
 większą mocą obliczeniową.
W zadaniu przewidziano dostawy
infrastruktury sprzętowej i komunikacyjnej.

Planowany termin ogłoszenia przetargu:
– II kwartał 2012.

Kampania promocyjno-informacyjna
Budowa rozwiązania
e-Administracji – czas realizacji
Moduł e-Administracja zawiera następujące komponenty
o charakterze funkcjonalnym i usługowym:
 elektroniczny obieg dokumentów,
 elektroniczna skrzynka podawcza,
 system obsługi poczty elektronicznej,
 portal regionalny,
 Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej,
 moduł płatności internetowych,
 infrastruktura sprzętowa i komunikacyjna,
 usługi instalacyjne, konfiguracyjne i instruktaże,
 szkolenia dla użytkowników nowych systemów.
Gotowa specyfikacja techniczna: marzec 2012 r.
Planowany termin ogłoszenia przetargu – II kwartał 2012.

Dziękuję za uwagę

