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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 

 
Priorytet II CYFROWE PODKARPACKIE 

DZIAŁANIE 2.1 PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG 
 

Planowany termin naboru: IV kw.2015r. 

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – kwota 
dofinansowania publicznego w złotówkach: 
 

335 713 040 zł 
 
I. Informacje ogólne o programie  

 

W ramach priorytetu przewiduje się działania polegające na rozwijaniu e-usług publicznych, 
wsparciu informatyzacji instytucji szczebla regionalnego i lokalnego, udostępnianiu informacji 
sektora publicznego oraz cyfryzacji zasobów, m.in. w obszarach ochrony zdrowia, kultury, 
dziedzictwa kulturowego, turystyki, informacji przestrzennej oraz administracji. 

 
Typy projektów: 

Działanie: 2.1.  

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA 
 
1. Tworzenie lub rozwój  e-usługi publiczne w administracji: usługi administracji dla 
biznesu (A2B) i obywateli (A2C) 
 
2. Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych do 
funkcjonowania e-usług publicznych. 
 
3. Tworzenie lub rozwój publicznych zasobów geodezyjnych oraz informacji 
przestrzennej. 
 
4. Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego. 
 
Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 
rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  
 
Preferencje punktowe dla beneficjentów realizujących projekty na obszarze objętym 
Programem Strategicznego Rozwoju Bieszczad i/lub Programem Strategicznym „Błękitny 
San”  
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O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy podmiotów/zależy od 
poddziałania/:  

 
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną, 
 podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia pod 

warunkiem, że projekt zakłada obowiązkową integrację z Regionalnym Centrum 
Informacji Medycznej, 

 szkoły wyższe, 
 jednostki naukowe, 
 instytucje kultury. 

 
 
Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki 
dostępu dla konkursu: 

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO WP 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  
 

2. W ramach wspieranych przedsięwzięć kwalifikowane będą także wydatki związane 
z pracami przygotowawczymi w zakresie dotyczącym pomiarów terenowych, jednak 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów danego projektu oraz do wysokości 
25% kosztów kwalifikowanych inwestycji.  
 

3. Zakup sprzętu informatycznego jest dopuszczalny wyłącznie jako element uzupełniający, 
niezbędny do budowy, rozbudowy, modernizacji systemu teleinformatycznego, zaś 
przeprowadzona analiza wskazuje niedostępność zasobów.  
 

4. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.  

 
 
 
Dofinansowanie Działanie 2.1: 
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych 85% 
(nieobjęte pomocą publiczną). 
 

 Minimalna wartość projektu: 500 000 PLN 

 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:  

 projektu z zakresu informacji przestrzennej (GIS): 190 000 000 PLN,  
 projektu dotyczącego pozostałych typów: 6 000 000 PLN.  
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II. Lista wskaźników produktu  
 

 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.].  
 Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.].  
 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna 

interakcja [szt.].  
 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 –

transakcja [szt.].  
 Udostępnienie cyfrowych zasobów geodezyjno-kartograficznych [km2 ].  
 Liczba utworzonych API [szt.].  
 Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności [szt.].  
 Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego [TB].  
 Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego [TB].  
 Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informację sektora publicznego 

[szt.].  
 Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora 

publicznego [szt.].  
 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących 

zadania publiczne [szt].  

 
III. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego  

 

 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 

[szt.].  
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