
Maciej Antosiewicz 

Justyna Bachowska 

Departament Rolnictwa i Geodezji 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  

Kraków, 11 maja 2015 r. 

CYFROWA MAŁOPOLSKA 
2014-2020 

XI    Ogólnopolskie Sympozjum 
Krakowskie Spotkania z INSPIRE  



CYFROWA MAŁOPOLSKA 



Oś priorytetowa I:      Gospodarka wiedzy 

Oś priorytetowa II:     Cyfrowa Małopolska 

Oś priorytetowa III:    Przedsiębiorcza Małopolska 

Oś priorytetowa IV:    Regionalna polityka energetyczna 

Oś priorytetowa V:     Ochrona środowiska 

Oś priorytetowa VI:    Dziedzictwo regionalne 

Oś priorytetowa VII:   Infrastruktura transportowa 

Oś priorytetowa VIII:  Rynek pracy 

Oś priorytetowa IX:    Region spójny społecznie 

Oś priorytetowa X:     Wiedza i kompetencje 

Oś priorytetowa XI:    Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

Oś priorytetowa XII:   Infrastruktura społeczna 

Oś priorytetowa XIII:  Pomoc techniczna 

Regionalny Program Operacyjny: 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 został przyjęty uchwałą Nr 240/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r. 
 
Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego został dnia 10 marca 2015 r. przyjęty przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego i skierowany do konsultacji społecznych. 
 
 

Konsultacje społeczne trwały od 10 marca  
do 10 kwietnia br. 
 
 
W połowie maja br. planowane jest przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego i skierowanie do 
zatwierdzenia. 
 

Kalendarium: 



Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego 

  
  

2,878  
mld euro 



Celem osi priorytetowej jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów  
i realizacji zadań publicznych.  

CYFROWA MAŁOPOLSKA – 140 mln Euro 



Postępujący proces cyfryzacji, prowadzący do łatwiejszego dostępu do 
danych i usług sektora publicznego, przyczynia się do osiągania korzyści 
gospodarczych i społecznych, sprzyjając zwiększeniu udziału obywateli w 
życiu publicznym i przeciwdziałając różnym formom wykluczenia.  
 
W celu wzmocnienia tego procesu wsparcie w osi priorytetowej 
skoncentrowane będzie na rozwijaniu dostępu do e-usług publicznych w tych 
obszarach, które mają priorytetowe znaczenie z punktu widzenia 
mieszkańców, przedsiębiorców i osób odwiedzających region.  
 
Dzięki realizowanym przedsięwzięciom zasadniczo poszerzony zostanie 
zakres zasobów udostępnianych oraz usług świadczonych drogą 
elektroniczną.  
 
W rezultacie zmniejszających się barier w kontaktach z administracją 
publiczną zwiększeniu ulegnie odsetek osób wykorzystujących elektroniczny 
dostęp do cyfrowych zasobów i usług publicznych.  



Działanie 2.1 E-ADMINISTRACJA I OTWARTE ZASOBY 

Poddziałanie 2.1.1  - Elektroniczna administracja (33,75 mln Euro) 
 
Poddziałanie 2.1.2 - Cyfrowe zasoby regionalne (11,25 mln Euro) 
 
Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w edukacji (12,50 mln Euro) 
 

Poddziałanie 2.1.4 - E-usługi w informacji przestrzennej  
   (41,50 mln Euro) 
 
Poddziałanie 2.1.5 - E-usługi w ochronie zdrowia (41,00 mln Euro) 



Poddziałanie 2.1.4 - E-usługi w informacji przestrzennej  
 

(41,50 mln Euro) 



Małopolska 

Powierzchnia:  15 190 km  (5% całej pow. kraju) 
 
Liczba obrębów:  ponad 2 600 
Liczba działek:  ponad 4,2 mln 
 
 
 
 
 
 
Liczba obrębów:  143  (5%) 
Liczba działek:  ponad 960 tysięcy (23%) 
w skali 1:2880, 1:2500, 1:2000, 1:1000 



E-usługi w informacji przestrzennej  

Typ projektu:  regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych 

 

Wnioskodawcy: 

1)    Województwo Małopolskie, 

2) jednostki samorządu terytorialnego prowadzące w ramach swoich zadań 
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, które zawarły z Województwem 
Małopolskim porozumienie dotyczące wspólnej realizacji geodezyjnych rejestrów 
publicznych  

 

Tryb wyboru projektów:    Pozakonkursowy 

 

Wymogi dotyczące projektów: 

1)     prace przygotowawcze - wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów 
danego projektu, maksymalnie do 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji 

2)     Maksymalny poziom dofinansowania: 90% wartości wydatków kwalifikowanych 
(łącznie z wkładem własnym – ponad 46,1 mln Euro)  



E-usługi w informacji przestrzennej  

Komponent regionalny: 

 

1) rozbudowa aplikacyjno-sprzętowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej 
szczebla wojewódzkiego dla zapewnienia powszechnego dostępu do informacji 
przestrzennych, w tym wybranych elementów z rejestrów publicznych, w tym na 
urządzeniach mobilnych  

2) tworzenie i wizualizacja rejestru – bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k dla 
obszaru województwa małopolskiego 

3) utworzenie i udostępnienie poprzez budowę infrastruktury aplikacyjno–sprzętowej 
państwowego zasobu geodezyjnego na poziomie województwa 

4) rozbudowa aplikacji do analizy zmian w strukturze agrarnej, monitorowania zmian w 
sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, a także do programowania i koordynacji 
prac urządzeniowo-rolnych w oparciu o dostępne bazy danych ewidencji gruntów i budynków 

5) zapewnienie interoperacyjności danych przestrzennych krajowej, regionalnej i lokalnej 
infrastruktury informacji przestrzennej oraz bezpieczeństwa danych i systemów 
teleinformatycznych 

6) zastosowanie technologii chmury obliczeniowej dla w/w działań 



E-usługi w informacji przestrzennej  

Komponent regionalny: 

 

Dalsza rozbudowa i poszerzenie możliwości: 

Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej  

     

 

 

 

 

http://miip.geomalopolska.pl  



E-usługi w informacji przestrzennej  

Komponent lokalny:  

 

Przewidywane działania w obszarze:  

 

1) informacji przestrzennej , 

2) rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i 
kartograficznym:  

a) ewidencji gruntów i budynków (EGIB),  

b) bazie danych obiektów topograficznych (BDOT500), 

c) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 

3) udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności i 
poziomu dojrzałości usług już dostępnych, 

4) zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych, 

5) zapewnienie funkcjonalności do zasilania i aktualizacji wybranych elementów  
z rejestrów publicznych regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej. 

 



E-usługi w informacji przestrzennej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planowany wstępny 

zasięg prac  



Główny Punkt Informacyjny 

Kraków: ul. Wielicka 72 B, parter  
tel. (12) 616 0 616; e-mail: 
fem@umwm.pl 

 

Lokalne Punkty Informacyjne 

Chrzanów: ul. Grunwaldzka 5  
tel. (32) 627 23 10, (32) 627 23 11  

  e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl 

Tarnów: ul. Wałowa 37 
  tel. (14) 628 88 12, (14) 628 88 13 

 e-mail: fem_tarnow@umwm.pl 

Nowy Sącz: ul. Wazów 3  
  tel. (18) 442 25 78, (18) 442 25 79  
  e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl 

Nowy Targ: al. 1000-lecia 35 
 tel. (18) 540 90 30, (18) 540 90 33 
 e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje: 



Szczegółowe informacje: 

www.fundusze.malopolska.pl 

 

 

www.rpo.malopolska.pl 

 

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
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Dziękuję bardzo za uwagę 


