
PROJEKT 
UCHWAŁA NR       /       /2016 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
W RZESZOWIE 

 
z dnia                                       2016 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu we współpracy i na 
rzecz Bibliotek Pedagogicznych w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu 
oraz ich filii w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie 
Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19 lit. f oraz pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 poz. 1392) 
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala co następuje: 
 

§1 
 

1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Województwo Podkarpackie/Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie do realizacji projektu we współpracy i na 
rzecz Bibliotek Pedagogicznych  w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu 
oraz ich filii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie 
Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. 

2. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony przez Pedagogiczną 
Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie w terminie określonym w Regulaminie 
konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie 
Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, konkurs  
nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-001/15. 

3. Wartość projektu wyniesie: ok. 4 000.000,00 PLN (cztery miliony złotych), w tym 
dofinansowanie: 3 400.000,00PLN (trzy miliony czterysta tysięcy złotych 00/100). 

4. Wkład własny Województwa Podkarpackiego w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu wyniesie: ok. 600 000,00 PLN (sześćset tysięcy złotych 
00/100), tj. 15% całkowitej wartości projektu..  

 

 
§2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie: 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłosił w dniu 

26 listopada 2015 r. konkurs zamknięty nr  RPPK.02.01.00-IZ.00-18-001/15 na projekty 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 

2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Osi Priorytetowej II Cyfrowe 

Podkarpackie RPO WP na lata 2014 -2020. Zgodnie z obowiązującą dokumentacją 

konkursową nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest prowadzony od dnia 28 

grudnia 2015 r. do dnia 1 marca 2016 r.  

Celem szczegółowym działania jest „wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych 

świadczonych drogą elektroniczną”, natomiast w ramach ogłoszonego konkursu można 

otrzymać dofinansowanie na:  

1. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), w tym tworzenie i udostępnianie 

zasobów cyfrowych. 

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. 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, w odpowiedzi na ogłoszony 

konkurs, zamierza podjąć prace zmierzające do opracowania wniosku o dofinansowanie 

projektu dla: 

1) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, 

2) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie, 

3) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu, 

4) Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu 

oraz ich filii. 

 

Planowany do realizacji projekt Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne zakłada 

poszerzenie zakresu spraw, które użytkownicy  mogą zrealizować drogą elektroniczną. 

Planowana jest elektronizacja nowych usług oferowanych czytelnikom bibliotek oraz 

poprawa funkcjonalności oraz e-dojrzałości usług istniejących. Planuje się rozwój e-usług dla 

mieszkańców województwa podkarpackiego, użytkowników  dwudziestu jeden bibliotek 

pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli, studentów, uczniów  

i wszystkich osób, które zainteresowane są dostępem do e-usług bibliotek. Projekt będzie się 

składał  z kilku komponentów m.in. portalu integrującego biblioteki, który umożliwi: realizację 

zdalnego wypożyczenia z poziomu katalogu elektronicznego na swój adres domowy  

z możliwością monitoringu przesyłki; korzystanie z poziomu katalogu bibliotecznego  

z zasobów cyfrowych bibliotek. Drugim komponentem projektu jest e-portal edukacyjny  

z modułem e-learningu, umożliwiającym  zdalne uczestnictwo w kursach, prezentację 

materiałów, przeprowadzanie testów online. Usługi zostaną dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych(niedowidzących i niewidzących). Trzeci komponent to infrastruktura 

informatyczna, umożliwiająca realizację e-usług na wysokim poziomie i z zapewnieniem 

bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Główny cel to podniesienie jakości  

i rozszerzenie zakresu usług publicznych świadczonych przez biblioteki  drogą elektroniczną. 

Dzięki projektowi podniesie się efektywność i dostępności e-usług. W skali województwa 

poszerzeniu ulegnie zakres  i stopień dojrzałości usług publicznych dla mieszkańców 

województwa podkarpackiego.  

 



Projekt planuje się realizować w okresie od marca 2016 r. do marca 2018 r.  

 

Wartość projektu nie przekroczy kwoty 4 000 000,00 PLN, w tym dofinansowanie:  

3 400 000,00 PLN (85%), wkład własny: 600 000,00 PLN (15%). Ostateczna wartość 

projektu zostanie ustalona po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem wniosku o 

dofinansowanie.  

 

Mając na uwadze przystąpienie do realizacji przedmiotowego projektu podjęcie 

niniejszej Uchwały jest niezbędne. 


