
 

Uchwała Nr 3860/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 
 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego zgłoszonego  

w ramach projektu pozakonkursowego „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej 

Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” w ramach Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług 

publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” WRPO 2014+ 

znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu 

pozakonkursowego dla 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 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2,  art. 37 

ust. 1, art. 38 ust. 2 i 3 oraz art. 48 ust. 5 i 6 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 2970/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

1 grudnia 2016 r. w sprawie identyfikacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Budowa  

i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” jako projektu 

pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

 

§ 1 

 

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektowi  

Nr RPWP.02.01.02-30-0001/17 pn. „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej 

Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” złożonemu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

Dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 26 312 799,74 zł (dwadzieścia sześć milionów trzysta 

dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze). 

 

§ 2 

 

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 www.wrpo.wielkopolskie.pl 

oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

  

 



   

Uzasadnienie 

do uchwały Nr 3860/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego zgłoszonego  

w ramach projektu pozakonkursowego „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej 

Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” w ramach Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług 

publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” WRPO 2014+ 

znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu 

pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wybór projektów może nastąpić  

w trybie pozakonkursowym, przy czym mogą być to w szczególności projekty o strategicznym 

znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu lub projekty dotyczące realizacji zadań 

publicznych. 1 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  

Nr 2970/2016 w sprawie identyfikacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

pn. „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” 

jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2014-2020.  

Na podstawie art. 48 ust. 5 rzeczonej ustawy właściwa instytucja wybiera do dofinansowania 

projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów albo spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał 

wymaganą liczbę punktów.  

Projekt pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i skierowany został na etap oceny 

merytorycznej. 14 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie zespołu oceniającego Komisji Oceny 

Projektów, na którym merytorycznie oceniono pozytywnie projekt Nr RPWP.02.01.02-30-0001/17  

pn. „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”. 

Ww. projekt otrzymał 22 z 26 możliwych do uzyskania punktów, co stanowi 84,62% maksymalnej 

liczby punktów. Wartość dofinansowania projektu wynosi maksymalnie 26 312 799,74 zł. 

System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego będzie regionalną, otwartą, 

cyfrową platformą, która zintegruje zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym zapewniając 

powszechny dostęp do informacji publicznej społeczeństwu oraz instytucjom publicznym. W wyniku 

realizacji projektu powstaną nowe jakościowo, elektroniczne usługi e-administracji umożliwiające 

bardziej efektywne zarządzanie przestrzenią województwa, dostarczające dedykowane usługi związane 

z budową i promowaniem oferty inwestycyjnej regionu, dostępem do informacji środowiskowej, 

turystycznej, wspieraniem procesu zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,  

a także w zakresie zarządzania kryzysowego i wielu innych. 

Realizacja projektu pozwoli również dostosować zasoby cyfrowe Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego do przepisów prawa, m.in. do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań  

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 

dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 113 ze zm.).  

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowym kształcie jest w pełni 

uzasadnione. 

 
Maciej Sytek 

Członek Zarządu 

 

  


