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PROJEKT REALIZOWANY
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa II Cyfrowy Region
Działanie 2.1 wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Zespól realizujący projekt
• Anna Laskowska - Kierownik Projektu

•
•

•
•

•

tel. 56 62 18 532, e-mail: a.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl
Małgorzata Kaczmarek - specjalista ds. finansowo/rozliczeniowych projektu
tel. 56 62 18 502, e-mail: malgorzata.kaczmarek@kujawsko-pomorskie.pl
Krzysztof Rydlewski - specjalista ds. wdrażania Systemu Informacji
Przestrzennej oraz systemu e-Administracji
tel. 56 62 18 509, e-mail: k.rydlewski@kujawsko-pomorskie.pl
Krystian Janicki - specjalista ds. realizacji projektu
tel. 56 62 18 261, e-mail: k.janicki@kujawsko-pomorskie.pl
Karol Kwiatkowski - specjalista ds. realizacji projektu
tel. 56 62 18 522, e-mail: k.kwiatkowski@kujawsko-pomorskie.pl
Ryszard Rumiński - Dyrektor Wydziału Cyfryzacji
tel. 56 62 18 556, e-mail: r.ruminski@kujawsko-pomorskie.pl

Infostrada 2.0
Projekt jest kontynuacją wcześniej zrealizowanego
w ramach RPO WK-P na lata 2007-2014 projektu
„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie
e-Administracji i Informacji Przestrzennej”
i realizowany jest na poziomie regionalnym.
Swoim zasięgiem obejmuje 110 jednostek
samorządu terytorialnego z obszaru
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Minikowie.

Okres realizacji projektu
2018- 2022

CEL PROJEKTU
 stworzenie nowych usług i zapewnienie dostępu do nich

mieszkańcom.
 udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie

mieszkańcom regionu, informacji publicznych
gromadzonych i wytwarzanych przez organy administracji
publicznej.
 dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni
dla mieszkańców (front office) oraz dla prowadzonych
postępowań administracyjnych (back office).

Wytworzone e-Usługi mają ułatwić mieszkańcom oraz
inwestorom dostęp do kluczowych informacji i
przyspieszyć realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Zakres rzeczowy projektu
Projekt realizowany będzie w trzech
modułach:
 MODUŁ POWIATOWY,
 MODUŁ MIAST PREZYDENCKICH,
 MODUŁ REGIONALNY.

Moduł powiatowy
Realizowany będzie przy udziale wszystkich starostw
powiatowych z terenu województwa KujawskoPomorskiego oraz Związku Powiatów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

:
W ramach tego modułu Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
który jest partnerem w projekcie będzie realizował część zadań mających na celu:
 Opracowanie warunków technicznych niezbędnych dla uruchomienia zmówienia
na dostawę zobrazowań lotniczych dla obszaru całego województwa kujawskopomorskiego - zadanie zakończone,
 Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania na „Dostawę zobrazowań
lotniczych” - zadanie to jest w trakcie realizacji,
 Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postepowania na „Nadzór i monitoring
nad prawidłowym wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych”- zadanie
to jest w trakcie realizacji
 Opracowanie warunków technicznych niezbędnych do uruchomienia przez
powiaty województwa kujawsko-pomorskiego zamówień na wykonanie prac
geodezyjno-kartograficznych - zadanie to jest w trakcie realizacji,
 Opracowanie warunków technicznych niezbędnych do uruchomienia zamówienia
na nadzór i monitoring nad prawidłowym wykonaniem prac geodezyjnych i
kartograficznych i dostawą zobrazowań lotniczych - zadanie zakończone.

W ramach modułu dla powiatów
realizowane będą zadania dotyczące:
Dostawy zobrazowań lotniczych, które pozwolą na utworzenie
ortofotomapy województwa.

Prac geodezyjno-kartograficznych
W zakresie tego działania należy wykonać:
 przeniesienie dokumentów analogowych do postaci cyfrowej,
 opracowanie atrybutów opisowych i przestrzennych dokumentów,
 indeksację plików dokumentów,
 integrację dokumentów z obiektami bazy danych PZGiK.

Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT

co pozwoli na
zwiększenie możliwości świadczenia e-usług w zakresie udostepnienia obiektów
zagospodarowania i ukształtowania terenu.

Wykonanie zdjęć lotniczych i ortofotomapy dla
województwa kujawsko-pomorskiego
 Ogłoszenie przetargu – 8 stycznia 2018 r.
 Otwarcie ofert – 13 luty 2018 r.
 Zdjęcia zostaną wykonane w wielkości

piksela nie większej niż 7 cm
 Wymaganą porą wykonania zdjęć jest okres
od 1 marca do 30 kwietnia 2018 roku
 Produkty Ortofotomapy w zakresie zdjęć lotniczych
zostaną dostarczone do Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii.

Moduł regionalny
realizowany będzie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy
udziale wszystkich Partnerów projektu i zawierał będzie:
 Rozbudowę Geoportalu polegającą na stworzeniu:








możliwości zakładania konta użytkownika, które pozwoli na tworzenie własnych kompozycji map
i analiz oraz zapewni dostęp do narzędzi edycyjnych dla użytkownika Geoportalu,
aplikacji umożliwiającej komunikację z urzędami poprzez Geoportal,
możliwości generowania spersonalizowanych geoportali lokalnych na podstawie geoportalu
województwa,
aplikacji przypisanych do konkretnych jednostek bazujących na spersonalizowanych geoportalach
do komunikacji dwustronnej z obywatelem,
aplikacji mobilnych do rejestrowania obiektów w terenie, np. ewidencja sieci wodociągowej,
aplikacji do prowadzenia konsultacji i uzgodnień w zakresie Planów zagospodarowania
przestrzennego województwa,
możliwości udostępnienia nowych rejestrów i zasobów informacyjnych w tym BDOT500 i
GESUT.

 Integrację Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) z Elektronicznym Obiegiem
Dokumentów (EOD) oraz innymi systemami dziedzinowymi.
 Wdrożenie usług powiązanych z systemami dziedzinowymi.
 Wytworzenie nowych formularzy dla usług e-Urzędu.
 Rozbudowę rejestrów w Systemie Informacji Przestrzennej oraz zasilenie rejestrów
danymi, ich wdrożenie oraz szkolenia.

Moduł regionalny
 Wdrożenie EOD, BIP, Portalu Regionalnego, szkolenia dla nowych

jednostek i podległych Partnerom Infostrady.
 Archiwum w systemie EOD.
 Aplikacja do konsultacji w zakresie Planów zagospodarowania
przestrzennego województwa.
 Platforma informacyjna regionu - rozbudowa Portalu Regionalnego
(portal.mojregion.info).
 Zwiększenie bezpieczeństwa istniejących e-Usług.
 Zakup sprzętu.
 Mechanizmy udostępniania otwartych zasobów danych.
 Wykonanie Ewidencji urządzeń wodnych dla Kujawsko-Pomorskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
 Rozbudowa automatycznych stacji meteorologicznych.
 Wdrożenie mechanizmów udostępniania otwartych zasobów danych ze
źródeł publicznych OPEN DATA – API.

Wartość projektu:
134 613 779,42 zł
Kwota dofinansowania:
109 054 999,99 zł

Procentowy podział środków
Województwo Kujawsko-Pomorskie 21%

Gminy i Miasta 13%

24 867 103,86 zł

17 503 646,52 zł

Miasto Grudziądz 1%

Miasto Włocławek 2%

1 890 054,89 zł
2 239 976,68 zł

Miasto Toruń 3%

3 859 607,78 zł
6 302 447,14 zł

Miasto Bydgoszcz 5%
77 950 942,55 zł

Powiaty i Związek Powiatów 56%

Wdrożenie i rozbudowa systemów
 Uruchomienie EOD - licencja baza danych w 43










jednostkach
Archiwum EOD zostanie wdrożone w 107 jednostkach
Rozbudowa SIP w 112 jednostkach
Przetworzenie danych SIP w 108 jednostkach
Integracja EOD z systemami dziedzinowymi w 93
jednostkach
Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w 33 jednostkach
Prace geodezyjno-kartograficzne w 22 jednostkach
Dostawa zobrazowań lotniczych w 20 jednostkach

Szkolenia










W ramach projektu planujemy przeszkolić ponad
5200 osób - w tym:
Szkolenie z zakresu UTM – 139
Szkolenie z zakresu rozwiązań w chmurze – 118
Szkolenie z zakresu macierzy NAS - 116
Szkolenie z EOD – 2478
Szkolenie w zakresie administratora EOD - 138
Szkolenie w zakresie administratora zaawansowanego EOD - 114
Szkolenie w zakresie redaktora RBIP - 346
Szkolenie w zakresie administratora RBIP - 134
Szkolenia - rejestry i ewidencje SIP - 1704

Ilość danych do Przetworzenia w
ramach wdrożenia SIP
Gminy - 273.743 obiektów
Powiaty – 98.341 obiektów

Promocja


Działanie
u Partnerów

Termin
2018 r.

promocja projektu
projektu – tablice
informacyjne
 konferencje,
2018 r. -2022 r.
 spotkania,
 sympozja,
 eventy,
 fora
 organizacja pikników,
2020 r.
 organizacja konkursów
 zakup materiałów informacyjno-promocyjnych w tym
2019 r.
gadżetów reklamowych
 przygotowanie scenariusza i realizacja filmu z lektorem
2019 r.
promującym produkty projektu.
Kampania w mediach regionalnych o zasięgu lokalnym
2019 r. -2022 r.
 audycje i spoty w radio
 wywiady, reportaże w telewizji
 artykuły sponsorowane w prasie
 promocja projektu u Partnerów projektu – tablice
6 m-cy po
zakończeniu
pamiątkowe
projektu.

Koszty
12.100,00 zł
530.250,00 zł

161.000,00 zł
420.500,00 zł
120.000,00 zł
338.000,00 zł

18.150,00 zł

Zakres rzeczowo finansowy udziału Partnera w projekcie
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
Nazwa jednostki
Wykaz zadań, dla których zakupy dokonywane będą przez Lidera
Zakup towarów i usług przeznaczonych dla danego Partnera
L.
p.
1
2
3

Nazwa zadania

Wartość udziału
Partnera

Wkład UE 85%

Wkład własny
Partnera 15%

Dotacja przekazana
przez Lidera do Partnera

Zakup infrastruktury technicznej
e-Administracja

177 900,00 zł

151 215,00 zł

26 685,00 zł

151 215,00 zł

74 600,00 zł

63 410,00 zł

11 190,00 zł

63 410,00 zł

System Informacji Przestrzennej
Razem

156 278,18 zł

132 836,45 zł

23 441,73 zł

132 836,45 zł

408 778,18 zł

347 461,45 zł

61 316,73 zł

347 461,45 zł

Zakup towarów i usług przeznaczonych dla wspólnych działań Lidera i Partnera
L.p. Nazwa zadania

Wartość udziału
Partnera

Wkład UE 85%

Wkład własny
Partnera 15%

Dotacja przekazana
przez Partnera do Lidera

1

Działania informacyjno-promocyjne
projektu

10 000,00 zł

8 500,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

2

Zarządzanie projektem

30 135,00 zł

25 614,75 zł

4 520,25 zł

4 520,25 zł

40 135,00 zł

34 114,75 zł

6 020,25 zł

6 020,25 zł

Razem

Wykaz zadań, dla których zakupy dokonywane będą przez Partnera.
Wykaz zadań, dla których przygotowanie i przeprowadzenie postępowania dokonywane będzie
przez Partnera w tym zadanie wskazane w punkcie 1 przez Powiaty, zadanie wskazane w punkcie 2
i 3 przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W zadaniu 2 i 3 poziom dofinansowania wynosi UE 85% wkład własny 15%.
Zakup towarów i usług przeznaczonych dla wspólnych działań Lidera i Partnera
Wartość zadania
dla Partnera

Wkład UE

Wkład
własny
Partnera

Dotacja przekazana przez
Lidera do Partnera

2 243 235,00 zł

1 682 426,25 zł

560 808,75 zł

1 682 426,25 zł

Dostawa zobrazowań lotniczych

116 048,84 zł

98 641,51 zł

17 407,33 zł

98 641,51 zł

Nadzór i monitoring nad prawidłowym
wykonaniem prac geodezyjnych, dostawą
zobrazowań lotniczych oraz wykonaniem
digitalizacji dokumentów PZGiK.

145 000,00 zł

123 250,00 zł

21 750,00 zł

123 250,00 zł

2 504 283,84 zł

1 904 317,76 zł

599 966,08 zł

1 904 317,76 zł

L.
p.

Nazwa zadania

1

Prace geodezyjno-kartograficzne (Digitalizacja
dokumentów analogowych PZGiK; Dostawa
baz danych BDOT500 i GESUT; Harmonizacja
baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB)

2

3

Razem

Harmonogram płatności
2018-2021

Pozycja
Razem
kosztowa

2017

Dotacja

Wkład
własny

2018 Dotacja

Wkład
2019 Dotacja
własny

Wkład
własny

2020 Dotacja

Wkład
własny

2021

Dotacja

Wkład
własny

Zakup
infrastruktury
technicznej

177 900,00 zł

177
900,00 zł

151 215,00 zł

26 685,00 zł

e-administracja

74 600,00 zł

74
600,00 zł

63 410,00 zł

11 190,00 zł

System
Informacji
Przestrzennej

156 278,18 zł

90 918,18
zł

77 280,45 zł

13 637,73 zł

32
680,00
zł

27 778,00 zł

4 902,00 zł

32
680,00 zł

27 778,00 zł

4 902,00 zł

Prace
geodezyjnokartograficzne:
digitalizacja
dokumentów
PZGiK,
utworzenie baz
danych BDOT500
i GESUT,
harmonizacja
baz danych

2 243 235,00
zł

448
647,00 zł

381 349,95 zł

67 297,05 zł

672
970,50 zł

572 024,92 zł

100 945,58 zł

672
970,50 zł

572 024,93 zł

100 945,57 zł

448 647,00
zł

157 026,45 zł

291 620,55 zł

Dostawa
zobrazowań
lotniczych

116 048,84 zł

116
048,84 zł

98 641,51 zł

17 407,33 zł

Nadzór nad
pracami
geodezyjnokartograficznymi 145 000,00 zł
oraz dostawą
zobrazowań
lotniczych

29
000,00 zł

24 650,00 zł

4 350,00 zł

43
500,00 zł

36 975,00 zł

6 525,00 zł

43
500,00 zł

36 975,00 zł

6 525,00 zł

29 000,00
zł

24 650,00 zł

4 350,00 zł

Działania
informacyjnopromocyjne
projektu

10 000,00 zł

520,00 zł

442,00 zł

78,00 zł

2 430,00
zł

2 065,50 zł

364,50 zł

2 430,00
zł

2 065,50 zł

364,50 zł

2 430,00
zł

2 065,50 zł

364,50 zł

2 190,00 zł

1 861,50 zł

328,50 zł

Zarządzanie
projektem

30 135,00 zł

617,00 zł

524,45 zł

92,55 zł

7 363,00
zł

6 258,55 zł

1 104,45 zł

7 363,00
zł

6 258,55 zł

1 104,45 zł

7 363,00
zł

6 258,55 zł

1 104,45 zł

7 429,00 zł

6 314,65 zł

1 114,35 zł

Razem

2 953 197,02
zł

1 137,00 zł

966,45 zł

170,55 zł

946
907,02 zł

804 870,96 zł

142 036,06 zł

758
943,50 zł

645 101,97 zł

113 841,53 zł

758
943,50 zł

645 101,98 zł

113 841,52 zł

487 266,00
zł

189 852,60 zł

297 413,40 zł

Harmonogram realizacji projektu
Zrealizowane:
 Złożenie wniosku i dofinansowanie projektu – 30 października 2017 r.
 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu – 12 grudnia 2017 r.
Realizowane obecnie
 Kompletowanie dokumentacji potwierdzających zabezpieczenie udziału
finansowego partnerów w projekcie - 31 styczeń 2018 r.
 Przygotowywanie umowy dotacyjnej - 31 styczeń 2018 r.
 Uruchomiony został przetarg na dostawę zobrazowań lotniczych – 8 styczeń 2018 r.
Planowane do realizacji
 Uruchomienie postępowania na cyfryzację mapy zasadniczej – marzec 2018 r.
 Uruchomienie postępowania na wdrożenie i rozbudowę EOD, BIP, Portalu
Regionalnego, e-Urzędu – marzec 2018 r.
 Uruchomienie postępowania na zakup oprogramowania Archiwum w systemie EOD –
marzec 2018 r.

Harmonogram realizacji projektu
 Uruchomienie postępowania na rozbudowę Systemu Informacji

Przestrzennej wraz z uruchomieniem nowych funkcjonalności oraz
wprowadzeniem do systemu nowych zakresów danych związanych z
pracami geodezyjnymi realizowanymi przez Partnerów projektu wraz
z rozbudową usług dostępnych na geoportalu publicznym z
wdrożeniem – marzec 2018 r.
 Uruchomienie postępowania na zakup infrastruktury technicznej lub
zakup usługi IaaS/SaaS w chmurze obliczeniowej z wdrożeniem,
dostawą, wsparciem technicznym oraz szkoleniem – marzec 2018 r.
 Uruchomienie postępowania na modernizację systemów
geodezyjnych w celu stworzenia automatycznego mechanizmu
synchronizacji danych pomiędzy powiatami a SIP Infostrady z
wdrożeniem, dostawą, wsparciem technicznym oraz szkoleniem –
wrzesień 2018 r.

Trwałość Projektu - 2023-2027
Główny element zachowania ciągłości pracy systemów
wdrożonych ramach projektu.
Koszty ponoszone w ramach zachowania trwałości
 Koszty eksploatacyjne w tym między innymi: zużycie materiałów, i energii, koszty wynajmu, Internetu itp.
 Utrzymanie ciągłości pracy, administrowanie systemem, koszty rocznego utrzymania
i ewentualne koszty rozbudowy oprogramowania oraz infrastruktury IT. Koszty te obejmują przede
wszystkim:
 koszty wynagrodzeń jak i szkoleń administratorów systemu,
 koszty serwisu oprogramowania (w tym po upływie okresu gwarancji oraz serwisu wsparcia
technicznego - dostęp do aktualizacji systemu oraz instalacje nowych wersji),
 planowane koszty rozbudowy oprogramowania (np. nowe funkcjonalności),
 koszty utrzymania infrastruktury IT (modernizacje, rozbudowa i serwis sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania systemowego),
 inne koszty zapewniające ciągłość pracy w systemach.

Podane koszty operacyjne zostały oszacowane na podstawie prognozy.
Prognoza zakłada maksymalny poziom kosztów, które może w przyszłości ponosić
jednostka w związku z użytkowaniem produktów wytworzonych w ramach projektu.

