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Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

w sprawie uruchomienia dodatkowego otwańego naboru wniosków

w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowe Śląskie, Działania 2,1 .

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, ukierunkowanego na

typy projektów ,,Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się

do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych

usług publicznych" oraz,,Cyfryzacja zasobów kulturowych,

naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kańograficznych, a także

zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów"

Gliwice,2'l maja 2019 roku

Konwent Powiatów Województwa Śląskiego zwraca się z apelem do Zarządu Województwa

Śląskiego, pełniącego funkcję lnstytucji ZarządzĄącej Regionalnym Programem

Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o uruchomienie dodatkowego

otwańego naboru wniosków w ramach Osi priorytetowej 2, Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1.

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, ukierunkowanego na typy projektów

,,Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli

i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych" oraz ,,C/fryzaila zasobów kulturowych,

naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kańograficznych, a także zapewnienie

powszechnego, otwańego dostępu do tych zasobów", umożliwiającego złoźenie wniosków

na zadania z zakresu informacji przestrzennej, będącej w gestii powiatów,

Obecnie funkcjonujące systemy informacji przestrzennej w większości wymagają

zwiększenia liczby modułów systemu (np. dotyczących gospodarki nieruchomościami,
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architektury, 9eo|ogii, lasów) oraz rozbudowy juz istniejących (dotyczących geodezji

i kańografii), dalszej cyfryzacji archiwalnych dokumentów zasobu geodezyjnego

i kańograficznego oraz aktualizacji danych znajdujących się obecnie w bazie idostosowania

ich do aktua|nych przepisów, w szczególności ustawy z dnia 17 maja '1989 r Prawo

geodezyjne i kańograficzne (t,j. Dz, U. z 2019 r. poz. 725 z póżn. zm.) oraz rozporządzenia

MRRiB z dnia 29 marca 200'1 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz,U. z2019

r,, poz. 393), Działania powyższe generują również konieczność rozbudowy imodernizacji

infrastruktury systemów teleinformatycznych. Ze względu na wysoką kosztochłonnośc

projektów z tego zakresu powiaty nie są w stanie samodzielnie ich sfinansowac.

Podejmowane działania mają zazwyczaj charakter dorażny i nie są w stanie zaspokoić

wszystkich potrzeb, Dlatego tak istotne jest pozyskanie wsparcia w ramach funduszy

strukturalnych, co pozwoli na wprowadzenie kompleksov,tych rozwiązań, które przyczynią

się do większej dostępności zawańych w bazie danych poprzez skrócenie czasu obsługi

klientów oraz usprawni wymianę danych i sposoby wymiany tych danych między

interesariuszami (np. pomiędzy powiatami a gminami), a docelowo pozytywnie wpĘnie na

rozwój gospodarczy i przestrzen ny naszego regionu.

Do tej pory w ramach Działania 2,1. RPO WSL2014-2020 odbyły się tylko dwa nabory,

w których powiaty mogły składać projekty z zakresu informacji przestrzennej, przy czym

wańość projektów z tego zakresu stanowiła tylko nieco ponad 40 % wszystkich

dofinansowanych projektów.

Przewodniczący Konwentu
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