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Projekt,,Pomorscy Parlnerzy w e-Rozwoju" o numerze: POWR.02.1g.00-00-0OOS]17
wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozw6j 2014-2020, OS priorytetowa: ll Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Dzialanie: 2.18 Wysokiej jakoSci uslugi administracyjne.

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcq Certes Sp. z o.o. i partnerskie JST:
Powiat Czluchowski, Powiat Wejherowski, Powiat Chojnicki, powiat Starogardzki, powiat
Tczewski, Powiat Nowodworski, Powiat Malborski, Powiat Sztumski, Powiat Kartuski, powiat
KoScierski, Gmina Szemud, Gmina Ostaszewo, Gmina Przechlewo, Gmina Miasto pelplin,
Gmina Miasto Dzierzgofi, Gmina Mikofajki Pomorskie, Gmina Stary Targ, Gmina Smqtowo
Graniczne, Gmina Zblewo, Gmina Ryjewo, Gmina Stare Pole, Tracta Investments jest wzrost
jakoSci i dostqpnoSci uslug administracyjnych istotnych dla prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczeJ w 22 v,rw. JST oraz monitorowanie procesu ich Swiadczenia poprzezwdrazanie w
JST rozwiqzari poprawiajqcych efektywno6l, zarzqdzania uslugami dziedzinowymi w obszarze
podatk6w i oplat lokalnych oraz zarzqdzania nieruchomo5ciami w okresie 01.11.2017
31.12.2019 r.

Termin realizacji projektu:

od: 01 .11.2017 - 31.12.2019 r.

Warto66 projektu:

WartoS6 projektu: 3 917 305,57 zl w tym wklad w postaci wynagrodzefi uczestnik6w projektu
bqdqcych pracownikami Partner6w w kwocie: 616 224,00 zl

Projekt przyczyni siq do osiqgniqcia odpowiednich cel6w PowER Pl 11 i cel szczeg6lowy 4
(doskonalenie jako6ci oraz monitorowanie procesu Swiadczenia uslug administracyjnych
istotnych d la p rowad zenia dziala I no5ci gospoda r czej) poprzez:

o wdro2enie systemu umo2liwiaiqcego elektronizacjg procesu obslugi podatkowel oraz
zautomatyzowania rozliczeh i poprawq dostqpnosci do informacji o sposobie zalatwienia i
przebiegu sprawy;

' podniesienie kompetencji kadr JST (350 os w tym 245Ki 105 M) przezszkolenia z obszar6w

I



o podatk6w i oplat lokalnych (w zakresie m.in. obslugi podatkowej, stosowania narzqdzi

elektronicznych, obslugi klienta, orzecznictwa w procesie Swiadczenia e-uslug w obszarach

podatk6w, oplat lokalnych);

o zarzqdza n ia n ieruchomo6ciam i (w zakresie orzeczn ictwa) ;
wdro2enie rozutiqzafi w JST poprawiajqcych dostgp do uslug administracyinych oraz

informacii o lokalach u2ytkowych i nieruchomo6ciach gruntowych przeznaczonych pod

inwestycjg w postaci platformy online;

elektronizacjg procesu Swiadczenia uslug pzez nowe e-uslugi w obszarze podatk6w i

nieruchomoSci.
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