
Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

Tytuł projektu

Państwo - Beneficjent

(wybierz)

Główny obszar priorytetowy, którego dotyczy projekt

(wybierz)

Streszczenie

CZEŚĆ I
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

Polska

Rozwój zasobów ludzkich

Pozyskanie i Dystrybucja Informacji o Budynkach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Bezpośrednim celem projektu jest uruchomienie serwisów informacyjnych w oparciu o bazy danych 
Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) uzupełnione o dane dotyczące budynków w powiatach ziemskich 
Województwa Zachodniopomorskiego. Działanie to ma w konsekwencji doprowadzić do wzmocnienia 
administracji publicznej Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie zdolności do wspierania działań 
zmierzających do rozwoju regionu, charakteryzującego się wysokim bezrobociem oraz brakiem spójności. 

W ramach przedsięwzięcia, poprzez uzupełnienie rejestru ewidencji gruntów i budynków o kompletny opis 
budynków dokonany w ramach założenia ewidencji budynków, dokonane będzie ujednolicenie tej 
ewidencji na obszarze gdzie zaległości w tym zakresie są największe tj. we wszystkich powiatach 
ziemskich województwa. Ujednolicony rejestr, zbudowany w oparciu o metodycznie pozyskane dane, 
pozwoli na stworzenie swobodnego dostępu do informacji dla wszystkich obszarów administracji 
publicznej ustawowo zobowiązanych do realizacji swych zadań związanych z szeroko pojętą gospodarką 
przestrzenną oraz gospodarką nieruchomościami, celem ich synchronizacji z konsekwentnie realizowanym 
rozwojem regionu.

Zrealizowanie dostępu będzie możliwe poprzez georeferencyjne usługi sieciowe  oparte o dane 
przestrzenne i bazę metadanych o dostępnych danych i usługach. Działania te są zgodne z dyrektywą 
INSPIRE. Efekty projektu doprowadzą do modernizacji usług administracji szczebla powiatowego w 
zakresie zapewniania informacji o nieruchomościach, a w szczególności o budynkach. 

Projekt ma za zadanie zaspokoić podstawowe potrzeby regionu wynikające z:

• rozproszeniu, ogromnej niekompletności oraz niespójności baz danych o budynkach w 
województwie

• braku odpowiednio przygotowanych kadr w powiatach, które są w stanie sprostać wymogom 
społeczeństwa informacyjnego a w szczególności nowoczesnym technologiom informatycznym,

• braku właściwego przepływu informacji pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi tych samych 
jednostek samorządu terytorialnego lub między różnymi szczeblami, a w konsekwencji konieczność 

opracowania odpowiednich procedur celem uniknięcia redundancji w pozyskiwaniu tych samych 
informacji.

Lokalizacja projektu: 18 powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (białogardzki, choszczeński, 
drawski, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, myśliborski, policki, 
pyrzycki, sławieński, stargardzki, szczecinecki, świdwiński oraz wałecki) 

Okres realizacji styczeń 2009 - kwiecień 2011 (28 mc)

Trwałość rezultatów będzie wzmocniona dzięki szkoleniom dla administracji powiatowej oraz wojewódzkiej 
oraz coachingu w zakresie procedur związanych z prowadzeniem rejestru o pełnym zakresie tematycznym.

Inne istotne informacje o kluczowym znaczeniu dla projektu:
Spośród 18 powiatów w Województwie Zachodniopomorskim aż w 12 bezrobocie w styczniu 2008r. 
przekraczało 26%, z czego w 6 powiatach stopa bezrobocia przekracza 31%. Najtrudniej jest w powiecie 
łobeskim, gdzie 35.2% aktywnych zawodowo nie ma pracy. Wskaźnik bezrobocia liczony dla całego 
województwa wynosił 21,5 % podczas gdy średnia dla kraju to 11,7%. 
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1. Wnioskodawca

Pełna nazwa:

Zarejestrowany adres siedziby:

Adres - linia 1:

Adres - linia 2:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Kraj:

Strona internetowa:

Osoba do kontaktu:

Pan/Pani

Imię i nazwisko: Pani

Stanowisko:

E-mail:

numer 
kierunkowy  

kraju

numer 
telefonu

Telefon: 48

Tel. komórkowy: 48

Fax: 48

Adres do kontaktu (jeżeli inny niż powyższy):

Instytucja/firma:

Adres - linia 1:

Adres - linia 2:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Kraj:

Marek Kotschy

Przewodniczący Związku

NazwiskoImię

ul. Katedralna 12

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

1.1 Nazwa i dane do kontaktu

78-100 Kołobrzeg

Kołobrzeg

Polska

nie dotyczy

www.zcpwz.pl

94 352 30 05

nie dotyczy

m.kotschy@powiat.szczecinek.pl

nie dotyczy

nie dotyczy

94 352 30 05

664127827

nie dotyczy
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1.2 Opis wnioskodawcy

1.3 Źródło informacji o możliwości pozyskania dofinansowania

(wybierz)

2. Rodzaj wniosku
Niniejszy wniosek jest składany jako:

(wybierz)

3. Typy projektów
Niniejszy wniosek jest składany w formie:

(wybierz) Pojedynczy projekt

Kompletny wniosek

Internet 

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego został utworzony w celu wspierania 
ogromnego organizacyjnie i finansowo zadania przekszta łcenia istniejącej ewidencji gruntów i budynków w 
kataster nieruchomości. 
Swoje zadania realizuje przede wszystkim w celu uruchomienia informatycznego systemu, 
umożliwiającego prowadzenie ewidencji gruntów i budynków obejmującej pełen zakres danych 
ewidencyjnych, a w szczególności wspólny zakup i wdrożenie jednego oprogramowania dla województwa 
zachodniopomorskiego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz za łożenie komputerowych baz 
danych ewidencyjnych. Swoje zadania Związek wykonuje w ścisłej współpracy z Głównym Urzędem 
Geodezji i Kartografii w Warszawie, a także wieloma firmami informatycznymi co a w dalszej przyszłości 
ma doprowadzić do wyboru najlepszej oferty i uruchomienia wspólnego oprogramowania we wszystkich 
powiatach Związku. 
Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz statutem związku, 
organem stanowiącym i kontrolnym związku jest Zgromadzenie Związku. W skład Zgromadzenia Związku 
wchodzą starostowie lub wicestarostowie powiatów będących członkami Związku oraz po jednym 
przedstawicielu  powiatu, wskazanym uchwałą przez Radę Powiatu będącego członkiem Związku. 
Organem wykonawczym Związku jest pięcioosobowy Zarząd Związku, który jest powoływany i odwoływany 
przez Zgromadzenie. Dodatkowo powołana została Komisja Rewizyjna. Dochody budżetu ZCPWZ planuje 
się ze składek członkowskich powiatów. 

Do statutowych celów Związku należą:

 1. Uruchomienie informatycznego systemu umożliwiającego prowadzenie ewidencji gruntów i budynków 
obejmującej pełny zakres danych ewidencyjnych, a w szczególności wspólny zakup i wdrożenie jednego 
oprogramowania dla województwa zachodniopomorskiego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.
2. Założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych
3. Podejmowanie innych zadań dotyczących założenia katastru nieruchomości.

Powiaty zrzeszone w ramach Związku posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów 
finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W znakomitej większości były to 
przedsięwzięcia ukierunkowane na rozbudowę infrastruktury lokalnej w tym drogowej. Do tej pory działania 
te miały charakter rozproszony i właśnie wola koordynacji była podstawą do powstania Związku. W 
szczególności wskazać należy na następujące działania ze względu na ich realizację na styku sektora IT i 
administracji publicznej:

Program Rozwoju Instytucjonalnego, finansowany z Banku Światowego.
Program był składnikiem komponentu Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) i realizowany 
był w wybranych jednostkach administracji regionalnej i lokalnej, mia ł za zadanie ugruntowanie 
umiejętności planowania i zarządzania strategicznego w samorządach. W ramach projektu przeszkolono 
pracowników Starostwa i zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 116.469,74 zł
EFRR, ZPORR, działanie 1.5Projekt Nr Z/2.32/I/1.5/351/05 „Budowa i rozwój społeczeństwa 
informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego” Wartość projektu: 622.649,80 zł.
Projekt obejmuje zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.   
EFRR, ZPORR, działanie 3.5.2 Projekt nr Z/2.32/III/3.5.2/183/04 - "Szpital Powiatowy w Gryfinie - zakup 
aparatury medycznej i sprzętu". Wartość projektu: 900.003,75 zł.
Projekt obejmuje zakup USG, RTG, wideokolonoskopu i videogastroskopu.
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4. Opis projektu
4.1 Opis projektu, wraz z tłem i uzasadnieniem

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do udostępniania drogą elektroniczną 
danych dot. gruntów, budynków i lokali instytucjom realizującym cele publiczne oraz obywatelom w oparciu 
o bazy danych ewidencji gruntów i buynków uzupełnione o dane dotyczące budynków w 18 powiatach 
Województwa Zachodniopomorskiego.  
Ewidencja gruntów i budynków jest rejestrem państwowym, którego obowiązek prowadzenia spoczywa na 
starostach oraz prezydentach miast na prawach powiatu. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. nakłada obowiązek pełnej informatyzacji rejestru do dnia 31 
grudnia 2010r. Brak danych, które będą pozyskane w ramach projektu w praktyce utrudnia sprawne 
zarządzanie regionem, gdyż ewidencja gruntów i budynków jest rejestrem referencyjnym dla wielu gałęzi 
gospodarki narodowej. Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dane zawarte w 
ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz inne dane zawarte w państwowym 
zasobie geodezyjnym i kartograficznym stanowią podstawę do założenia krajowego systemu informacji o 
terenie. z kolei Art. 21 ustawy stanowi, że dane zawarte w tej ewidencji stanowią również podstawę: 
planowania gospodarczego,  planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania 
nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej oraz  gospodarki nieruchomościami. 
Główną grupą docelową projetku jest administracja samorządowa Województwa Zachodniopomorskiego 
szczebla powiatowego, ale również wojewódzkiego i gminnego. Efekty projektu spowodują znacznie 
usprawnienie ich pracy w zakresie obsługi społeczeństwa i rozwoju regionu. Wśród pozostałych grup 
docelowych można wyróżnić administrację państwową, osoby fizyczne i prawne, rzeczoznawców 
majątkowych, sądy i instytucje branżowe zainteresowane dostępem do danych.
W konsekwencji konieczne staje się uzupełnienie i ujednolicenie funkcjonujących rejestrów a także 
stworzenie skutecznych mechanizmów udostępniania danych dla administracji publicznej. W pierwszej 
kolejności przeprowadzona zostanie analiza dostępnych technologii pozyskiwania danych 
geometrycznych, analiza ekspertyz porównujących możliwości zastosowania różnych metod pomiarów 
geodezyjnych. Na tym etapie planowane jest zorganizowanie warsztatów z udziałem ekspertów krajowych i 
norweskich. W oparciu o zdobytą wiedzę opracowane zostaną wytyczne dotyczące pozyskiwania danych o 
budynkach i lokalach zawierające m.in.:
• analizę źródeł danych o budynkach, w tym możliwości pozyskania danych z innych zbiorów,
• analizę istniejących przepisów w zakresie gromadzenia danych o budynkach.
Zgromadzone doświadczenia zostaną przetestowane poprzez pilotażowe przeprowadzenie prac w oparciu 
o opracowaną metodykę działania i weryfikację warunków technicznych. Zdobyte doświadczenia 
wykorzystane zostaną przy opracowaniu jednolitych projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, 
a następnie w samym procesie modernizacji. Równolegle planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla 
pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie nowoczesnych metod pozyskiwania i 
przetwarzania danych o budynkach. 
Ostatnim kluczowym etapem projektu będzie określenie warunków dostępu do danych ewidencyjnych 
drogą elektroniczną na szczeblu powiatowym a następnie przetestowanie takiego dostępu. Zamknięcie 
przedsięwzięcia nastąpi po  przetestowaniu możliwości aplikacyjnych nowej bazy danych w procesach 
obsługiwanych przez administrację publiczną oraz zebraniu stosownych doświadczeń i wytycznych dla 
pełnej implementacji systemu dostępu do danych.
W ramach projektu wykonywane będą również działania mające na celu harmonizację powiatowych 
systemów ewidencji gruntów i budynków z infrastrukturą Geoportalu tworzonego w Głównym Urzędzie 
Geodezji i Kartografii w ramach projektu „GEOPORTAL.GOV.PL”. Bazy metadanych opisujące państwowy 
zasób goedezyjny i kartograficzny powiatów uczestniczących w projekcie oraz georeferencyjne serwisy 
sieciowe wytworzone zostaną zgodnie z wytycznymi Głównego Geodety Kraju opracowanymi w ramach 
projektu Geoportal.gov.pl. Dzięki temu zostanie zachowana zgodność z dyrektywą INSPIRE.
W procesie analiz przewidzianych na wstępnym etapie realizacji projektu zostaną wykorzystane materiały i 
opracowania dot. projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych 
katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja us ług publicznych 
świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną" realizowanego przez Samorząd Wojewódzwa 
Mazowieckiego w ramach Mechanizmów Finansowych w celu zapewnienia spójności działań 
podejmowanych przez różne organy służby geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności w zakresie 
modelu danych. 
Przygotowaniu wniosku projektowego towarzyszyło opracowanie studium wykonalności dla projektu, w 
ramach którego dokonano przeglądu technik dotyczących pozyskiwania danych o budynkach. W procesie 
tym uczestniczyli eksperci z Norwegian Mapping and Cadastre Authority, którzy dostarczyli wiele cennych 
informacji wynikających z ich doświadczenia z prac tego typu wykonywanych w Norwegii.
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4.2 Działania i harmonogram realizacji

Wydatki całkowite (Euro)
miesiąc rok

Planowana data rozpoczęcia Styczeń 2009 Planowany czas trwania (miesiące)

# Nazwa i zakres działania

5

Wydatki (Euro)

18
Czas trwania (miesiące)

Miesiąc rozpoczęcia

Zarządzanie i obsługa projektu:
obsługa projektu, praca zespołów projektowych, organizacja przetargów, obsługa zamówień, odbiory 
techniczne, obsługa prawna i finansowa projektu

Miesiąc rozpoczęcia
1

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej

Przeprowadzenie trzech czterodniowych szkoleń dla pracowników powiatów i WINGiK 
Coaching dla pracowników starostw powiatowych w zakresie zasad prowadzenia EGiB

Przeprowadzenie modernizacji EGiB
Zakres:
1) Pozyskanie danych przestrzennych i danych opisowych budynków
2) Przetworzenie pozyskanych danych do wymaganego standardu i operatu 
3) Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków
4) Przeprowadzenie procedur zatwierdzenia operatu ewidencji gruntów i budynków

Miesiąc rozpoczęcia

5

Czas trwania (miesiące)

Wydatki (Euro)

5

1
Miesiąc rozpoczęcia

Czas trwania (miesiące)

28

4 267 451

4

Opracowanie projektu modernizacji EGiB
Zakres:
1) stworzenie standardowego wzorca projektu
2) opracowanie bądź modyfikacja istniejących projektów modernizacji dla każdego z powiatów

8

7

Przeprowadzenie pilotażu mającego na celu udostępnianie danych ewidencyjnych drogą elektroniczną 
przy wykorzystaniu mechanizmów ZSIP Zakres:
1) opracowanie i upublicznienie informacji o zakresie danych dot. gruntów, budynków i lokali oraz 
warunkach dostępu do tych danych drogą elektroniczną na szczeblu powiatowym,
2) przeprowadzenie testów udostępniania danych przy wykorzystaniu mechanizmów ZSIP

6

3

Przeprowadzenie pilotarzowej modernizaci EGiB, w tym:                                                           1) 
Przygotowanie warunków technicznych oraz projektu modernizacji.
2) Przeprowadzenie pilotażu na dwóch obrębach (miejskim i wiejskim)
3) Weryfikacja warunków technicznych na podstawie pilotażu.

Czas trwania (miesiące)
3

Wydatki (Euro)
21 478

2

Konsultacje i zatwierdzenie koncepcji technologicznej                                                                       1) 
zorganizowanie warsztatów z udziałem ekspertów, przedstawicieli powiatów Związku oraz 
wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w celu przedstawienia wyników 
analiz i koncepcji oraz jej weryfikacji,
2) zatwierdzenie koncepcji realizacji projektu przez Komitet Sterujący projektu

Opracowanie koncepcji technologicznej oraz metodologii                                                            1) 
analiza istniejących przepisów dotyczących danych ewidencyjnych o budynkach,
2) analiza źródeł danych o budynkach i możliwości pozyskania danych z innych rejestrów i ewidencji 
publicznych
3) analiza porównawcza technologii i metodologii pozyskiwania danych przestrzennych

Miesiąc rozpoczęcia
4

Czas trwania (miesiące)

Wydatki (Euro)
3

42 957

1

Miesiąc rozpoczęcia
4

Czas trwania (miesiące)
18

13 424

10

76 610

Czas trwania (miesiące)
1

Wydatki (Euro)
14 901

Miesiąc rozpoczęcia
9

Czas trwania (miesiące)
16

28
Wydatki (Euro)

199 536

3 813 303

5
Wydatki (Euro)

Wydatki (Euro)
51 011

Miesiąc rozpoczęcia

9

Promocja projektu                                                                                                                Zakres:
Przygotowanie materiałów promocyjnych, prowadzenie strony WWW o projekcie, organizacja spotkań 
informacyjnych, publikacja informacji o projekcie w lokalnej i branżowej prasie, przygotowanie materiału 
dla radia i filmu reklamowego do publikacji w prasie branżowej.

Miesiąc rozpoczęcia
1

Czas trwania (miesiące)
25

Wydatki (Euro)
34 231

10

Miesiąc rozpoczęcia

Czas trwania (miesiące)

Wydatki (Euro)
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4.3 Cele i wskaźniki
Wartość 
bazowa

Wartość 
docelowa

0 1

0 1

Wartość 
bazowa

Wartość 
docelowa

0 18

0 2

0 18

Wartość 
bazowa

Wartość 
docelowa

0 1

1 100

0 2

0 95

0 5

0 1

Stworzenie warunków do udostępniania 
drogą elektroniczną danych dot. gruntów i 
budynków instytucjom realizującym cele 
publiczne oraz obywatelom

Wskaźniki

opracowane zasady i technologia efektywnego pozyskiwania danych dot. 
budynków dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków włączone do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego

procent budynków z pełnym zestawem możliwych do ustalenia atrybutów 
ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków w stosunku do ogólnej liczby 

budynków w 18 powiatach wchodzących w skład Związku

Cel bezpośredni (efekty bezpośrednie i 
natychmiastowe)

liczba powiatów, w których zostaną utworzone w jednolitym standardzie 
bazy danych zawierające zintegrowane informacje o gruntach i budynkach

Rezultaty (wytworzone dobra i usługi)

Pilotażowe uruchomienie serwisów 
informacyjnych w oparciu o bazy danych 
EGiB uzupełnione o dane dotyczące 
budynków w 2 powiatach Województwa 
Zachodniopomorskiego

instalacja i wdrożenie aplikacji komputerowych umożliwiających 
uruchomienie internetowych serwisów informacyjnych o gruntach i 

budynkach

możliwość udostępniania drogą elektroniczną wiarygodnych danych dot. 
gruntów i budynków dla instytucji i organów odpowiedzialnych za rozwój 

regionu

możliwość wykorzystania informacji gromadzonych w rejestrze publicznym 
jakim jest egib dla potrzeb statystyki publicznej i ograniczenie zakresu 

spisów powszechnych

Cel ogólny (efekty długoterminowe)

liczba powiatów, w których zostanie sprawdzona zgodność 
przechowywanych danych ewidencyjnych z obowiązującym standardowym 

modelem tych danych

Wskaźniki

Wskaźniki

Wzmocnienie administracji publicznej 
Województwa Zachodniopomorskiego w 
zakresie zdolności do udostępniania 
informacji o gruntach, budynkach i 
lokalach wspierających działania 
zmierzające do rozwoju regionu oraz 
społeczeństwa informacyjnego

liczba pilotaży mających na celu udostępnianie danych ewidencyjnych drogą 
elektroniczną przy wykorzystaniu mechanizmów ZSIP

Uzupełnienie baz danych o dane dot. 
budynków w 18 powiatach województwa 
zachodniopomorskiego

Wykwalifikowane zasoby ludzkie

ilość przeszkolonych osób w zakresie aktualizacji danych ewidencyjnych 
dot. budynków

ilość szkoleń specjalistycznych oraz warsztatów szkoleniowych

liczba programów szkoleniowych w zakresie tworzenia i obs ługi baz danych 
katastralnych
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4.4 Zarządzanie (wszystkie typy wsparcia dla projektów)
4.4.1 Struktura zarządzania podczas realizacji projektu, w tym zarządzanie finansowe

4.4.2 Partnerstwo

Realizatorem projektu i odpowiedzialnym za zarządzanie nim jest Związek działający w oparciu o zarząd 
Związku, który pełnić będzie jednocześnie funkcję Komitetu Sterującego.
Na posiedzenia Komitetu Sterującego oprócz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i 
Kartograficznego zapraszani będą: kierownik projektu, przedstawiciel Głównego Geodety Kraju,
- Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego, geodeci powiatowi, jeżeli przedmiotem posiedzenie 
Komitetu Sterującego będą sprawy powiatu lub grupy powiatów.

Do zadań zarządu Związku (Komitetu Sterującego) należeć będą
1) powołanie kierownika projektu i zespołu ekspertów;
2) zapewnienie opracowania i uzgodnienia szczegółowych warunków technicznych prac,
3) zapewnienie opracowania i uzgodnienia istotnych warunków zamówień publicznych;
4) akceptacja podstawowych dokumentów projektu;
5) wyłonienie w ramach zamówienia publicznego wykonawców prac przewidzianych w projekcie;
6) zapewnienie kontroli i odbioru oraz finansowego rozliczania zamówionych prac.

Do zadań kierownika projektu oraz podległego mu zespołu ekspertów należeć będzie bieżące zarządzanie 
projektem, w tym:

1) prowadzenie dokumentacji projektu, w tym dokumentacji finansowej i księgowej;
2) koordynacja poszczególnych działań przewidzianych w projekcie, w tym działalności powiatowych 
zespołów projektowych;
3) prowadzenie postępowań przetargowych dotyczących zamówień publicznych przewidzianych w 
projekcie;
4) przedkładanie Komitetowi Sterującemu okresowych raportów, 

W każdym powiecie funkcjonować będzie roboczy Zespół Projektowy, w skład którego wchodzić będą 
Geodeta Powiatowy – kierownik Zespołu oraz wyznaczone przez niego 2-3 osoby odpowiedzialne za 
przebieg prac w projekcie w danym powiecie. 

Projekt realizowany będzie przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, który 
zgodnie ze statutem oparty jest na relacjach partnerskich. Każdy ze starostów proporcjonalnie do wielkości 
budowanej bazy danych o budynkach partycypował będzie w 15 % kosztów kwalifikowanych (wkład 
własny) projektu oraz w kosztach niekwalifikowanych.

Dodatkowo w przedsięwzięcie zaangażowany został Główny Geodeta Kraju – centralny organ 
administracji w zakresie geodezji i kartografii, celem przeniesienia rezultatów projektu na inne 
województwa w kraju oraz zapewnienia płynności finansowej projektu. W tej kwestii podpisano stosowny 
list intencyjny stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego wniosku.

Wsparcie w skali regionu zapewnione będzie poprzez współpracę służby geodezyjnej i kartograficznej 
(Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnenego i Kartoraficznego).

W trakcie realizacji przedsięwzięcia, w oparciu o wyniki pierwszych analiz i przeprowadzonych działań 
pilotażowych, zaproszeni zostaną również przedstawiciele administracji szczebla gminnego, Marszałek 
Województwa oraz prezydenci miast na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego. 

Dodatkowo podpisany został list intencyjny pomiędzy związkiem ZCPWZ a the Norwegian Mapping and 
Cadastre Authority (NMCA) w sprawie współpracy. W pierwszej kolejności partnerzy norwescy wsparli 
przygotowanie niniejszego wniosku. Następnie zgodnie z podpisanym dokumentem, w wypadku 
skutecznej aplikacji deklarowane jest szerokie wsparcie techniczne na bazie doświadczeń partnera.

List Intencyjny partnera z Norwegii stanowi załącznik nr 4 do niniejszego wniosku.
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4.5 Inne złożone wnioski o dofinansowanie
4.5.1 Wsparcie przygotowania projektu (w tym Fundusz Kapitału Początkowego)

4.5.2 Środki z Unii Europejskiej na wsparcie projektu

(wybierz)

Kwota (euro)

Jeżeli tak, proszę podać stosowne informacje

4.5.3 Inne wnioski

W ramach Funduszu Kapitału Początkowego w dniu 26.01.2007 r. złożony został skutecznie wniosek o 
dofinansowanie prac związanych z uszczegółowieniem zakresu technologicznego przedsięwzięcia oraz 
zasad jego zarządzania. Stosowna umowa podpisana została z dniem 19 lutego 2007r. Kwota przyznanej 
pomocy to 16 740 EUR. W ramach działania osiągnięte zostały następujące rezultaty:
- opracowano założenia do studium wykonalności 
- zweryfikowano założenia dot. rozliczeń finansowych 
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5. Budżet i środki finansowe
5.1 Kluczowe parametry wniosku

1 euro = PLN

Kwota wnioskowana (euro)

Procedura rozliczenia zaliczki (wybierz)

Uzasadnienie dla wypłacenia zaliczki

5.2 Wydatki
2009 2010 2011 2012 Ogółem

Pieniężne wydatki kwalifikowalne - euro

Koszty zarządzania 75 824 99 768 23 944 199 536

Usługi 124 443 42 175 166 618

Informacja i promocja 6 504 23 277 4 450 34 231

Robocizna 84 320 3 178 465 571 996 3 834 781

Wydatki biurowe 1 819 2 678 4 497

0

0

0

0

Wypływy środków 
pieniężnych ogółem

292 910 3 346 363 600 390 0 0 0 0 4 239 663

Kwalifikowalne wydatki rzeczowe - euro (proszę opisać poniżej)

Centralny, regionalny lub 
lokalny  budżet

0

Środki niepubliczne 0 0 0 0

Koszty niekwalifikowalne - euro 

proszę opisać poniżej 10 342 17 446 0 27 788

Wydatki całkowite - euro 

Wydatki kwalifikowalne 292 910 3 346 363 600 390 0 0 0 0 4 239 663

Wydatki na projekt 303 252 3 363 809 600 390 0 0 0 0 4 267 451

Możliwość odzyskania podatku VAT

(wybierz)

Uwagi

3,72470

Zaliczka wnioskowana - 
% kwoty wnioskowanej

3603713 635 950

0

Całkowita kwota pienieżnego wspólfinansowania z 
budżetu centralnego/regionalnego/lokalnego (euro) 

Potrącana jest w równych proporcjach-od I wniosku o płatność do wykorzystania  80% dofin.

7%
Całkowita kwota pieniężnego 
współfinansowania ze środków 
niepublicznych

Wypłacenie zaliczki pozwalałoby na poprawę płynności finansowej projektu zwłaszcza w początkowym 
okresie trwania projektu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że pierwsze płatności zaplanowano na 
pierwszy kwartał projektu będący również pierwszym kwartałem roku budżetowego. Okres ten często w 
administracji wiąże się z trudnościami związanymi z brakiem zatwierdzonych ostatecznie planów 
budżetowych. Przyznanie zaliczki mogłoby zniwelować ryzyka związane z całkowitym finansowaniem 
projektu w początkowym okresie realizacji projektu. 
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5.3 Finansowanie wydatków kwalifikowalnych

2009 2010 2011 2012 Ogółem

Mechanizm Finansowy 
EOG/ Norweski 

Mechanizm Finansowy
248 974 2 844 408 510 331 0 0 0 0 3 603 713

Środki pieniężne w budżecie
Centralny, regionalny lub 

lokalny  budżet
43 936 501 955 90 059 0 0 0 0 635 950

Środki niepubliczne 0 0 0 0 0 0 0 0

Łączne środki 

Środki pieniężne 292 910 3 346 363 600 390 0 0 0 0 4 239 663

Wkład rzeczowy 0 0 0 0 0 0 0 0

Całkowity wkład pieniężny 
i rzeczowy

292 910 3 346 363 600 390 0 0 0 0 4 239 663

Podsumowanie

Kwota wnioskowana (euro) % dofinansowania

Wydatki kwalifikowalne (euro) Wydatki niekwalif. jako % całkowitych wydatków

Wydatki niekwalifikowalne (euro) Koszty zarządzania jako % cał. wydatków kwalif.

Wydatki ogółem (euro) Wkłąd rzeczowy jako % cał. wydatków kwalif.

Środki pieniężne z budżetu centralnego/regionalnego/lokalnego jako % cał wydatków kwalif.

Środki pieniężne ze żródeł niepublicznych % cał. wydatków kwalif.

5.4 Dodatkowe korzyści

(wybierz)

Inne stosowne informacje  

0,65%

W przypadku nieotrzymania dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego, projekt :

4 239 663

4 267 451

Będzie realizowany, ale w ograniczonym zakresie i dłuższym okresie czasu 

15,00%

85,00%

4,71%

0,00%

0,00%

27 788

3 603 713

W przypadku nieotrzymania dofinansowania, Starostowie będą normalnie realizować swoje ustawowe 
zadania związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków. Podkreślić należy, że w takim przypadku 
termin 31 grudnia 2010r. przewidziany na zakończenie procesu pełnej informatyzacji rejestru będzie 
bardzo trudny do dotrzymania. Ponadto nie zostaną zrealizowane wszelkie działania dodatkowe mające na 
celu optymalizację wykorzystania danych z rejestru, w szczególności ich wymianę i udostępnianie dla 
poszczególnych użytkowników. Poważnym problemem może być też niska trwałość wypracowanych 
produktów ze względu na brak szkoleń zarówno dla personelu prowadzącego bazy danych ewidencji 
gruntów i budynków jak i potencjalnych użytkowników.
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5.5 Projekt generujący przychody

(wybierz) Tak

Jeżeli wskazano "tak", proszę wypełnić poniższą tabelę 

Przychody związane z projektem

Standardowa marża zysku 7,22%

Rok Przychód
w euro

Koszty 
operacyjne 

w euro

Przychód 
netto

w euro

Marża 
zysku w %

Standardo
wa marża 
zysku %

Zysk 
nadzwycza

jny %

Zysk 
nadzwycza
jny w euro

2009 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2010 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2011 54 769 136 035 -81 266 -148,38% 7,22% 0,00% 0

2012 82 154 204 053 -121 899 -148,38% 7,22% 0,00% 0

2013 82 154 204 053 -121 899 -148,38% 7,22% 0,00% 0

2014 82 154 204 053 -121 899 -148,38% 7,22% 0,00% 0

2015 82 154 204 053 -121 899 -148,38% 7,22% 0,00% 0

2016 82 154 204 053 -121 899 -148,38% 7,22% 0,00% 0

2017 82 154 204 053 -121 899 -148,38% 7,22% 0,00% 0

2018 82 154 204 053 -121 899 -148,38% 7,22% 0,00% 0

2019 82 154 204 053 -121 899 -148,38% 7,22% 0,00% 0

2020 82 154 204 053 -121 899 -148,38% 7,22% 0,00% 0

2021 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2022 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2023 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2024 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2025 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2026 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2027 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2028 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2029 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2030 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2031 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2032 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2033 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2034 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2035 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2036 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2037 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2038 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2039 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2040 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2041 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2042 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2043 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2044 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2045 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2046 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2047 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

2048 0 0,00% 7,22% 0,00% 0

Zdyskontowany całkowity 
zysk nadzwyczajny (euro) 0

Strona 11 v3

 



Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

Strona 12 v3

 



Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

6. Zagadnienia prawne dotyczące projektu
6.1 Zgodność z prawodawstwem UE

6.2 Wdrażanie prawodawstwa UE

6.3 Zgodność z krajową, regionalną lub lokalną strategią rozwoju

Zaproponowany projekt jest zgodny z prawodawstwem UE. Nie dotyczy go zasada pomocy państwa w 
odniesieniu do konkurencyjności. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i 
porozumień uznaje się, że ich działalność co do zasady nie jest działalnością gospodarczą, przez co 
wsparcie udzielane tym podmiotom w większości przypadków nie stanowi pomocy publicznej. 
Procedury zamówień publicznych objętych projektem będą prowadzone zgodnie z Dyrektywą 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych. 
Projekt nie wymaga zgodności z Dyrektywą 85/337/EEC w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z 
późniejszymi zmianami, ponieważ stopień szkodliwego wpływu na środowisku przy realizacji tego typu 
projektów oceniany jest jako bardzo niski, lub wręcz żaden. 
Projekt nawiązuje do Dyrektywy INSPIRE regulującej działania krajów członkowskich Unii Europejskiej w 
zakresie informacji przestrzennej stanowiącej podstawę prawną budowania Europejskiej Infrastruktury 
Informacji Przestrzennej.

W ramach budowy Infrastruktury Danych Przestrzennych (SDI) Związek Celowy wdrażał będzie 
postanowienia Dyrektywy INSPIRE oraz norm ISO. 
Jego realizacja wpłynie na osiągnięcie założeń dotyczących rozwoju eGovernment oraz społeczeństwa 
informacyjnego i budowy infrastruktury danych przestrzennych (SDI ) w województwie. 
Przy tworzeniu Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (co faktycznie ma miejsce w ramach 
przedsięwzięcia) zalecane jest kierowanie się następującymi głównymi zasadami:

•   Dane powinny być zbierane tylko raz i utrzymywane w sposób najbardziej efektywny (realizowane wprost 
w ramach projektu);
•   Należy umożliwić zarówno łączenie – w sposób ciągły przestrzennie – danych przestrzennych 
pochodzących z różnych źródeł, jak też wykorzystywanie tych danych przez różnych użytkowników i do 
różnych zastosowań (realizowane wprost w ramach projektu);
•   Dane przestrzenne powinny być zbierane na jednym poziomie zarządzania, a udostępniane na 
wszystkich poziomach (realizowane w ramach projektu);
•   Dane przestrzenne potrzebne do efektywnego zarządzania powinny być dostępne na warunkach, które 
nie ograniczają szerokiego ich stosowania (realizowane wprost w ramach projektu);
•   Odnalezienie dostępnych danych przestrzennych, ocena ich przydatności dla konkretnych celów oraz 
poznanie warunków ich użytkowania powinny być łatwe do przeprowadzenia.

Projekt jest w pełni zgodny z priorytetami rządowego dokumentu określającego kierunki rozwoju 
informatyzacji państwa Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010.  
Ponadto projekt wpisuje się w założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w szczególności w cel Wzrost innowacyjności i efektywności 
gospodarowania. Efekty projektu są w pełni zgodna z dwoma priorytetami zapisanymi w dokumencie, tj. 
Priorytetem 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie  oraz Priorytetem 3. Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego.
Ponadto projekt w sposób bezpośredni realizuje cztery spośród ośmiu strategicznych celów zapisanych w 
strategii województwa 
- racjonalna gospodarka mieszkaniowa – możliwość kompleksowego planowania budownictwa 
socjalnego i komunalnego, szerszy dostęp do informacji deweloperów.
- poprawa sprawności administracji i samorządu terytorialnego – szybki transfer informacji, możliwość 
kompleksowej obsługi interesantów oraz specjalistyczne szkolenia dla personelu. 
- wzrost znaczenia gospodarki opartej na wiedzy i przedsięwzięć e–biznesu.
- rozwój współpracy międzyregionalnej, transgranicznej i międzynarodowej - w zakresie współpracy 
bilateralnej z Norwegian Mapping and Cadastre Authority (NMCA).

Strona 13 v3

 



Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

6.4 Przeszkody lub procedury prawne

6.5 Certyfikaty i pozwolenia

Pomyślna realizacja i ukończenie projektu nie są uzależnione od wyników jakiejkolwiek procedury prawnej 
w ramach jurysdykcji Polski, Wspólnoty Europejskiej, międzynarodowych sądów lub trybunałów, lub też
jakiegokolwiek innego państwa, bowiem na gruncie realizacji niniejszego projektu nie toczą się 
jakiekolwiek spory. 

Realizacja niniejszego projektu, na żadnym jego etapie nie wymaga uzyskania jakichkolwiek pozwoleń ani 
certyfikatów.

Strona 14 v3

 



Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

7. Informacja i promocja
W ramach działań marketingowych związanych z rozpowszechnianiem informacji o projekcie proponuje 
się:

• zwiększanie wiedzy potencjalnych użytkowników poprzez dedykowaną kampanię promującą 
usługi dostępne w ramach projektu,

• działania informacyjne takie jak: strona internetowa, konferencje, artykuły w prasie branżowej 
oraz materiały reklamowe.

Podstawowe fazy rozpowszechniania informacji:

• przygotowanie początkowej (do aktualizacji w czasie trwania projektu) wersji terminarza 
wydarzeń (konferencji, spotkań itp.), podczas których możliwe jest przedstawienie projektu 
(głównie w Polsce);

• identyfikacja i zainteresowanie najważniejszych zachodniopomorskich instytucji oraz 
ekspertów w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami,

• klasyfikacja grup użytkowników usług systemu, dla optymalizacji działań promocyjnych;
• identyfikacja głównych czasopism i wydawnictw profesjonalnych oraz branżowych, w których 

mogą zostać umieszczone artykuły dotyczące projektu;
• opracowanie dedykowanych strategii informacyjnych dla różnych grup użytkowników 

docelowych,
• przygotowanie materiałów informacyjnych.

Informacje o usługach reklamowane będą w następujący sposób:

• w Internecie - strona internetowa www.zcpwz.pl 
• tradycyjnie w formie pisemnej - ulotki w języku polskim dotyczące projektu, artykuły i ulotki 

informacyjne w prasie, magazynach itp.;
• na „żywo” jako prezentacje podczas warsztatów, sympozjów, konferencji i spotkań branżowych w 

Polsce
• film reklamowy dystrybuowany w prasie branżowej.

Budżet przeznaczony na działania promocyjne będzie wynosił 34 231EUR.
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8. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem
Prawdo-

podobieństwo Oddziaływanie

Średnie 

Niewystarczające zasoby kadrowe w niektórych powiatach. 
Wszelkie działania dodatkowe, nawet mające w przyszłości 
przynieść wymierne korzyści  mogą spotkać się z 
negatywnym odbiorem zwłaszcza personelu niższego 
szczebla.

Niskie Wysokie

Pełna konsekwencja działania kadry menadżerskiej w 
projekcie. Dbałość o dzielenie się wiedzą w projekcie. 
Atrakcyjna forma szkoleń. Jak najszersze konsultacje 
(głównie w formie ankiet) z pracownikami wszystkich 
powiatów.

Sprawne przygotowanie dokumentacji przetargowej, 
szczególna dbałość o zapisy formalne w tym 
eliminacja jakichkolwiek warunków mogących być 
poczytane jako ograniczenia konkurencyjne.

Elastyczne formułowania umów z wykonawcami w 
zakresie reakcji na faktyczne wystąpienie opisanego 
zagrożenia. Dodatkowo śledzone będą prace 
legislacyjne już na etapie opracowywania projektów 
poszczególnych aktów prawnych.

Plan zmniejszenia ryzyka

Opóźnienia przy wyłonieniu wykonawców prac w oparciu o 
prawo zamówień publicznych, ze względu na potencjalne 
nadużywanie środków ochrony prawnej.

Wysokie

Niskie Wysokie
Zmiana przepisów prawa podważająca zasadność 
realizacji zadania w pierwotnym zakresie.

Przyjęcie w dokumentacji przetargowej 10% 
marginesu błędu pozwalającego na realizację 
zadania dla ewentualnie powiększonego zbioru 
danych.

Niskie Niskie

Średnie Średnie 

Dokumentacja przetargowa, podlegać będzie 
uzgodnieniu ze wszystkimi powiatami, a końcowe 
zapisy warunków technicznych uwzględniające 
wszystkie potrzeby, zostaną przyjęte na walnym 
zgromadzeniu ZCPWZ.

Rozbieżne spojrzenia na technologię pozyskiwania danych 
w poszczególnych powiatach.
W zależności od specyfiki lokalnej, w każdym z powiatów 
mogą być inne priorytety i propozycje rozwiązań 
technologicznych. 

Niewłaściwe oszacowanie liczby budynków w 
poszczególnych powiatach, ze względu między innymi na 
brak założonego rejestru budynków oraz w mniejszym 
stopniu na samowole budowlane.

Opis ryzyka
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9. Zagadnienia przekrojowe
9.1.1  Zrównoważony rozwój - aspekt środowiskowy

9.1.2  Zrównoważony rozwój - aspekt ekonomiczny

9.1.3  Zrównoważony rozwój - aspekt społeczny

Jakkolwiek projekt ze względu na swój charakter ma ograniczony wpływ na środowisko, jego niektóre 
efekty przyczynią się do ograniczenia emisji trwałych, toksycznych zanieczyszczeń oraz oszczędności 
wykorzystania zasobów naturalnych. 

Integracja działań administracji publicznej pozwoli na zmniejszenie zużycia papieru będącego dotychczas 
podstawowym nośnikiem przy przekazywaniu informacji, nawet w przypadku stosowania baz 
komputerowych. Stworzenie punktów dostępu do danych o budynkach w znacznym stopniu wyeliminuje 
konieczność każdorazowego tworzenia wielostronicowych wydruków w postaci raportów. Ponadto dostęp 
on-line umożliwi ograniczenie konieczności dojazdów - czy to do urzędów, czy też w celu realizacji 
pomiarów - redukując tym samym zużycie paliwa i szkodliwe emisje związane z ruchem samochodowym. 

Przedsięwzięcie w swoim założeniu ma za zadanie zbliżenie poszczególnych instytucji głównie z kręgu 
administracji publicznej korzystających przy realizacji swych zadań z szeroko pojętej informacji o 
budynkach. Stworzenie warunków do zdalnego dostępu do danych, będące wynikiem projektu, wpłynie w 
sposób bezpośredni na koszty funkcjonowania administracji. Szybki dostęp do informacji będzie miał 
wpływ na działalność sektora prywatnego, ze względu na przyspieszenie procesu decyzyjnego między 
innymi poprzez możliwości wyszukiwania terenu dla przyszłych inwestycji. 
Kolejną wymierną korzyścią będzie możliwość zlokalizowania, a następnie wyeliminowania zjawiska tzw. 
samowoli budowlanych, co faktycznie jest niemożliwe, bez kompletnego rejestru budynków. Działanie to 
przyczyni się do uszczelnienia gminnych systemów fiskalnych w zakresie podatku od nieruchomości.
W połączeniu z innymi rejestrami, informacje o zabudowie (stopniu zainwestowania terenu) są nieodzowne 
w procesie opracowywania racjonalnej strategii rozwoju regionu, lecz mogą być również wykorzystane 
przez sektor prywatny do budowy własnych serwisów informacyjnych celem zaspokojenia potrzeb klientów 
np. dla turystyki.
Ponadto po zakończeniu projektu bazy danych będą udostępniane użytkownikom tych danych na ogólnych 
zasadach odpłatności za udzielanie informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu 
ewidencyjnego. Wpływy z tytułu udostępniania informacji zebranych w ramach projektu będą służyć 
utrzymaniu rezultatów projektu.

Projekt wpłynie korzystnie na rozwój społeczny, bowiem przyczyni się do  wzrostu jakości i szybkości 
świadczenia usług świadczonych przez administrację publiczną poprzez:

1) wzrost kwalifikacji pracowników administracji publicznej, 
2) obniżenie kosztów wytworzenia usług,
3) poprawę warunków do rozwoju inwestycji w województwie zachodniopomorskim,
4) poprawę warunków ochrony zabytków w obszarze oddziaływania inwestycji,
5) poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapewnienie dostępu do danych on–line poszerzy grupę potencjalnych odbiorców usług świadczonych 
przez administrację o osoby niepełnosprawne, które w obecnym systemie udostępniania informacji 
geodezyjnych są praktycznie wykluczone z dostępu do niej.
Ponadto dzięki projektowi po raz pierwszy na tak wielką skalę (całe województwo) zostanie opracowania 
jednolita baza danych, co w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a 
co za tym idzie zwiększy stopień zaufania do informacji udostępnianej z rejestrów publicznych za pomocą 
Internetu. Dzięki projektowi mogą powstać lepsze warunki do rozwoju zawodowego.
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9.2 Równy status kobiet i mężczyzn

9.3 Dobre zarządzanie

10. Stosunki dwustronne

Projekt jest neutralny z punktu widzenia równego statusu kobiet i mężczyzn.

Podczas realizacji Projektu zostaną zachowane następujące zasady mające na celu zapewnienie równego 
statusu kobiet i mężczyzn: 
1) wybór pracowników oraz ekspertów odbywać się będzie poprzez kryterium ich kwalifikacji zawodowych 
i doświadczenia merytorycznego,
2) w procedurach dotyczących tworzenia gremiów decyzyjnych (np. komisje przetargowe) uwzględniona 
zostanie zasada wyboru członków w oparciu o kryteria merytoryczne takie jak doświadczenie zawodowe 
czy znajomość danej problematyki,
3) unikać będzie się jakiegokolwiek oceniania ze względu na płeć.

Wszelkie działania o charakterze zarządczym, informacyjnym, promocyjnym a w szczególności te związane 
z kontraktowaniem i wydatkowaniem środków Mechanizmu Finansowego, realizowane będą z 
poszanowaniem postanowień zapisów dokumentu Polityka i zasady dobrego zarządzania oraz 
przeciwdziałania korupcji. Będzie to miało swoje odzwierciedlenie poprzez stosowanie przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja przetargowa będzie przygotowywana przy udziale wszystkich 
zaangażowanych w przedsięwzięcie stron oraz przy zachowaniu pełnej przejrzystości procedur i 
dokumentów. Planuje się osiągnięcie tego głównie przy wykorzystaniu własnej strony internetowej celem 
publikowania informacji oraz kluczowych dokumentów. Na każdym etapie uwzględniona zostanie potrzeba 
partycypacji zarówno w decydowaniu o poszczególnych krokach, jak i ponoszonej odpowiedzialności. 
Niezależnie od wyżej opisanych założeń przewiduje się powierzenie szczegółowej oceny realizacji 
przedsięwzięcia zewnętrznej instytucji audytorskiej.
Projekt przyczyni się do poprawy powszechnego dostępu do informacji i do zwiększenia transparentości. 

Dzięki przedsięwzięciu nawiązana zostanie bliska współpraca z Norwegian Mapping and Cadastre 
Authority (NMCA).
W dniu 12.03.2008r. podpisany został list intencyjny dotyczący współdziałania w ramach przygotowania 
wniosku aplikacyjnego jak i przy realizacji samego projektu. Da to możliwość skorzystania z doświadczeń 
przy tworzeniu tego rodzaju baz danych przez stronę norweską. Ponadto eksperci norwescy będą 
zaangażowani w procesie oceny i nadzoru projektu. Pozwoli to na dalsze zacieśnienie współpracy 
pomiędzy regionem a Królestwem Norwegii. Ze względu na bliskie położenie geograficzne projekt może 
pozwolić na dalsze rozciągnięcie współpracy w szerszym wymiarze społeczno- ekonomicznym. 
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11. Załączniki
#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Tytuł

Szczególowy budżet

System zarządzania dla programu lub grantu blokowego

List intencyjny Głównego Geodety Kraju

Metryczka projektu

Analiza potrzeb szkoleniowych

Studium wykonalności

Plan finansowy wraz ze szczegółową analizą źródeł finansowania

Bilanse, informacja o wykonaniu budżetu za 2007r. Wraz z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni

List intencyjny partnera norweskiego

Uchwała intencyjna w sprawie zapewnienia współfinansowania projektu oraz oświadczenie wnioskodawcy

Statut Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

Uwagi
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12. Podpis

Nazwisko 

Podpis

Stanowisko

dzień miesiąc rok dzień miesiąc rok

Data 27 Październik 2008

Niniejszym zaświadczam, że zostałem należycie upoważniony przez instytucję wnioskodawcy do podpisania niniejszego wniosku oraz, że 
dokładnie zapoznałem się ze wszystkimi zawartymi w nim oświadczeniami i informacjami i poświadczam, że są one poprawne i zgodne. 

Potwierdzam, że niniejszy projekt będzie realizowany w sposób opisany w niniejszym wniosku oraz, że wnioskowane dofinansowanie 
prawidłowo odzwierciedla minimalną kwotę, niezbędną do realizacji i ukończenia projektu.                     

Wyrażam zgodę, by Biuro Mechanizmów Finansowych opublikowało na swojej stronie internetowej streszczenie niniejszego wniosku 
aplikacyjnego oraz informacje w nim zawarte wykorzystywało zgodnie z ustawami o jawności informacji państw EOG - EFTA. 

Przewodniczący Związku 

Drugi podpis - jeśli wymagany

Marek Kotschy 
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