
Uchwała Nr 2998/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 grudnia 2016 r. 

w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie 

z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.02-IZ-

00-30-001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 

„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 pkt 1,  

art. 39, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217 ze zm.) oraz na podstawie 

uchwały nr 176/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

„Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje. 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się listę projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16  

dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych 

rejestrów publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2014-2020, która stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały. 

 

§ 2 

 

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 osiemnastu pierwszym  

projektom  z listy, o której mowa w § 1 o łącznej maksymalnej wartości dofinansowania 47 950 069,97 zł 

(czterdzieści siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych  

dziewięćdziesiąt siedem groszy) wyłonionym w konkursie Nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16 dla 

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych 

rejestrów publicznych”. Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach przedmiotowego konkursu,  

z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.  

 
§ 3 

 

Informacja o projektach wykazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 2998/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie 

z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.02-IZ-

00-30-001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 

„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 
 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Instytucją Zarządzającą 

odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2014-2020 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy, do zadań Instytucji Zarządzającej należy  

w szczególności wybór projektów, które będą dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały zawiera zatwierdzoną listę projektów ocenionych  

w przedmiotowym konkursie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu opublikowana zostanie lista projektów 

pozytywnie ocenionych z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania stanowiąca 

Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Kolejność na liście ustalono zgodnie z punktacją przyznaną przez 

Komisję Oceny Projektów. 

W myśl Regulaminu konkursu Nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16, projekt uzyskuje ocenę 

pozytywną jeżeli spełnił wszystkie kryteria formalne, merytoryczne oraz uzyskał co najmniej 60% 

maksymalnej liczby punktów (za kryteria merytoryczne wartościujące), co stanowi 16 punktów. 

Ze względu na wskazaną w Regulaminie konkursu Nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16 kwotę 

alokacji na poziomie 48 000 000,00 zł, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu 

dofinansowania projektom, które zostały pozytywnie ocenione w ramach konkursu i które uzyskały  

co najmniej 21 punktów przyznanych przez Komisję Oceny Projektów. Łączna maksymalna kwota 

dofinansowania wybranych projektów wynosi 47 950 069,97 zł.  

W związku z powyższym, zasadne jest podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów 

ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 

Nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, 

Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do uchwały nr 2998/2016 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. 

 

 

Lista projektów ocenionych pozytywnie w konkursie Nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój 

elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” 

WRPO na lata 2014-2020 

 

 

 

Lp.  Numer projektu 
Nazwa 

Wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Kwota 

całkowita 

Maksymalna 

kwota 

dofinansowania 

Średnia 

uzyskanych 

punktów 

Status 

projektu 

 

Projekty ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania 
 

1. 
RPWP.02.01.02-

30-0002/16 

Powiat  

Wolsztyński 

Cyfryzacja geodezyjnych zasobów 

Powiatu Wolsztyńskiego 
2 249 565,45 zł 1 912 130,62 zł 23,5 

projekt 

wybrany do 

dofinansowania 

2. 
RPWP.02.01.02-

30-0004/16 

Powiat  

Turecki 
Powiat Turecki – SMART GEODEZJA 1 821 691,50 zł 1 548 437,77 zł 23,5 

projekt 

wybrany do 
dofinansowania 

3. 
RPWP.02.01.02-

30-0005/16 

Powiat  

Kolski 

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów 

publicznych oraz uruchomienie 

elektronicznych usług publicznych 
Powiatu Kolskiego 

1 540 021,50 zł 1 309 018,27 zł 23,5 
projekt 

wybrany do 

dofinansowania 

4. 
RPWP.02.01.02-

30-0007/16 
Powiat  

Krotoszyński 
Cyfrowy Powiat Krotoszyński - 

cyfryzacja i modernizacja baz danych 
3 126 660,00 zł 2 565 866,09 zł 23,5 

projekt 

wybrany do 

dofinansowania 

5. 
RPWP.02.01.02-

30-0012/16 

Powiat  

Szamotulski 

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów 

publicznych oraz rozbudowa 

Zintegrowanego Systemu Informacji 
Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o 

nowe elektroniczne usługi publiczne 

1 914 734,97 zł 1 627 524,71 zł 23,5 

projekt 

wybrany do 
dofinansowania 

6. 
RPWP.02.01.02-

30-0001/16 
Powiat  

Grodziski 

Tworzenie, modernizacja i aktualizacja 
rejestrów publicznych oraz 

standardowych opracowań 

kartograficznych i tematycznych 
gromadzonych w Starostwie 

Powiatowym w Grodzisku 

Wielkopolskim oraz ich udostępnianie za 
pomocą e-usług. 

2 908 750,00 zł 2 472 437,50 zł 22,5 

projekt 

wybrany do 

dofinansowania 

7. 
RPWP.02.01.02-

30-0013/16 
Powiat  

Ostrowski 

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów 

publicznych poprzez tworzenie oraz 

rozwijanie komputerowej bazy danych 
ewidencyjnych niezbędnych do 

świadczenia e-usług Powiatu 

Ostrowskiego 

5 455 037,70 zł 4 636 782,03 zł 22,5 

projekt 

wybrany do 

dofinansowania 

8. 
RPWP.02.01.02-

30-0015/16 

Powiat  

Jarociński 

Tworzenie, modernizacja i aktualizacja 

rejestrów publicznych oraz 

standardowych opracowań 
kartograficznych i tematycznych 

gromadzonych w pzgik w Starostwie 

Powiatowym w Jarocinie oraz ich 
udostępnianie za pomocą e-usług 

2 656 662,01 zł 2 258 162,70 zł 21,5 
projekt 

wybrany do 

dofinansowania 

9. 
RPWP.02.01.02-

30-0006/16 

Powiat  

Ostrzeszowski 

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów 

publicznych Powiatu Ostrzeszowskiego 
1 607 780,00 zł 1 366 613,00 zł 21 

projekt 

wybrany do 
dofinansowania 



10. 
RPWP.02.01.02-

30-0008/16 

Powiat  

Słupecki 

Tworzenie, modernizacja i aktualizacja 
rejestrów publicznych oraz 

standardowych opracowań 

kartograficznych i tematycznych 
gromadzonych w pzgik w Starostwie 

Powiatowym w Słupcy oraz ich 

udostępnianie za pomocą e-usług 

3 421 839,50 zł 2 908 563,57 zł 21 

projekt 

wybrany do 
dofinansowania 

11. 
RPWP.02.01.02-

30-0009/16 
Powiat 

Międzychodzki 

Modernizacja i aktualizacja 
geodezyjnych rejestrów publicznych oraz 

udostępnienie elektronicznych usług w 

zakresie prowadzenia tych rejestrów 
przez powiat międzychodzki 

3 007 637,91 zł 2 556 492,22 zł 21 

projekt 

wybrany do 

dofinansowania 

12. 
RPWP.02.01.02-

30-0010/16 

Powiat  

Poznański 

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów 

publicznych dla powiatu poznańskiego 
6 258 379,70 zł 5 319 622,74 zł 21 

projekt 

wybrany do 
dofinansowania 

13. 
RPWP.02.01.02-

30-0014/16 

Powiat  

Kępiński 

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego oraz rozbudowa e-usług 

Powiatu Kępińskiego 

1 723 808,87 zł 1 465 237,53 zł 21 
projekt 

wybrany do 

dofinansowania 

14. 
RPWP.02.01.02-

30-0018/16 
Powiat  

Leszczyński 

Tworzenie, modernizacja i aktualizacja 
geodezyjnych rejestrów publicznych i 

standardowych opracowań 

kartograficznych gromadzonych w 
państwowym zasobie geodezyjnym i 

kartograficznym Starostwa Powiatowego 

w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą 
e-usług 

3 862 075,73 zł 3 282 764,37 zł 21 

projekt 

wybrany do 

dofinansowania 

15. 
RPWP.02.01.02-

30-0019/16 
Powiat 

 Kościański 

Tworzenie, modernizacja i aktualizacja 

rejestrów publicznych oraz 
standardowych opracowań 

kartograficznych i tematycznych 

gromadzonych w Starostwie 
Powiatowym w Kościanie oraz ich 

udostępnianie za pomocą e-usług. 

2 493 926,00 zł 2 118 137,09 zł 21 

projekt 

wybrany do 

dofinansowania 

16. 
RPWP.02.01.02-

30-0020/16 
Powiat Rawicki 

Tworzenie, modernizacja i aktualizacja 
geodezyjnych rejestrów publicznych oraz 

standardowych opracowań 

kartograficznych i tematycznych 
gromadzonych w Starostwie 

Powiatowym w Rawiczu oraz ich 

udostępnianie za pomocą e-usług. 

2 742 586,32 zł 2 331 198,36 zł 21 

projekt 

wybrany do 
dofinansowania 

17. 
RPWP.02.01.02-

30-0022/16 

Powiat  

Nowotomyski 

Tworzenie, modernizacja i aktualizacja 

rejestrów publicznych oraz 

standardowych opracowań 

kartograficznych i tematycznych 
gromadzonych w Starostwie 

Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz 

ich udostępnianie za pomocą e-usług 

2 964 944,00 zł 2 520 202,40 zł 21 

projekt 

wybrany do 
dofinansowania 

18. 
RPWP.02.01.02-

30-0023/16 

Powiat 

Wągrowiecki 

Cyfryzacja powiatowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych 

powiatów: Czarnkowsko – 
Trzcianeckiego, Pilskiego, 

Wągrowieckiego i Złotowskiego 

6 765 740,01 zł 5 750 879,00 zł 21 

projekt 

wybrany do 
dofinansowania 

Projekty nierekomendowane do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie 

19. 
RPWP.02.01.02-

30-0011/16 

Miasto  

Poznań 

Cyfryzacja i modernizacja zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego miasta 

Poznania oraz uruchomienie e-usług. 

6 833 451,00 zł 5 808 433,35 zł 19 

projekt 

niewybrany do 

dofinansowania 

20. 
RPWP.02.01.02-

30-0016/16 
Powiat  

Obornicki 

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. 

3 591 599,99 zł 3 037 177,49 zł 19 

projekt 

niewybrany do 

dofinansowania 

21. 
RPWP.02.01.02-

30-0017/16 

Powiat  

Gostyński 

Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz 

danych geodezyjnych w Powiecie 

Gostyńskim poprzez ich modernizację i 
wyposażenie w narzędzia informatyczne 

1 025 820,00 zł 871 947,00 zł 19 
projekt 

niewybrany do 

dofinansowania 



22. 
RPWP.02.01.02-

30-0003/16 
Powiat  

Wrzesiński 

Tworzenie, modernizacja i aktualizacja 
rejestrów publicznych oraz 

standardowych opracowań 

kartograficznych i tematycznych 
gromadzonych w powiatowym zasobie 

geodezyjnym i kartograficznym oraz ich 

udostępnienie za pomocą e-usług w 
powiecie wrzesińskim 

2 036 501,34 zł 1 731 026,13 zł 18,5 

projekt 

niewybrany do 

dofinansowania 

 


