„WDROŻENIE INNOWACYJNYCH E-USŁUG O WYSOKIM POZIOMIE
DOJRZAŁOŚCI W ZAKRESIE REJESTRACJI JACHTÓW I INNYCH
JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M.”

Projekt współfinansowany przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 2 „Eadministracja i otwarty rząd”, działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług
publicznych”.

W celu realizacji Projektu Urząd Morski w Szczecinie, jako beneficjent, zawarł z
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Instytucją Pośredniczącą, w dniu 14.05.2018 r.
porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0084/18-00 o dofinansowanie projektu,
zmienione aneksem nr POPC.02.01.00-00-0084/18-01 z dn. 08.08.2018 r.
1. Całkowita wartość Projektu wynosi 3.499.198,06 zł.
2. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 3.494.278,06 zł.
3. Instytucja Pośrednicząca przyznała Urzędowi na realizację Projektu
dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 3.494.278,06 zł, w tym:
- z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 2.957.207,52 zł i
stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych
Projektu,
- z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej 537.070,54 zł i stanowiące nie
więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
4. Urząd zobowiązał się wnieść wkład własny na realizację Projektu w kwocie
4.920,00 zł.
5. Okres realizacji Projektu określono od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.
6. Celem głównym projektu jest umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom
elektronicznej realizacji obowiązku rejestracji oraz aktualizacji danych jednostek
pływających (jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m).
Cele szczegółowe:
- stworzenie jednego rejestru (elektronicznej bazy danych) jachtów i innych jednostek
pływających o długości do 24 m (obejmującego jednostki śródlądowe i morskie,
żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb) z pozostawieniem
możliwości rejestracji w Izbach Morskich w przypadku hipoteki morskiej;
- stworzenie przejrzystego i przyjaznego dla odbiorcy systemu rejestracji,
uproszczenia procesu rejestracji i umożliwienia rejestracji oraz aktualizacji danych
poprzez złożenie wniosku w formie elektronicznej;
- poprawienie nadzoru nad rejestracją jednostek o długości do 24 m przez
administrację morską i żeglugi śródlądowej (w chwili obecnej rejestry są rozproszone
i prowadzone m.in. przez związki sportowe, co utrudnia nadzór nad ich
prowadzeniem);
- stworzenie jednego wzoru dokumentu rejestracyjnego, będącego jednocześnie
dowodem własności jednostki oraz stworzenia mechanizmów utrudniających
powtórną legalizację skradzionych jednostek pływających oraz silników zaburtowych,
a jednocześnie ułatwiających wykrywanie i ściganie sprawców tych czynów;

- umożliwienie stałego dostępu do danych (24/7) dla służb ratunkowych i
administracji państwowej;
- oznakowanie wszystkich jednostek numerem identyfikacyjnym w celu łatwiejszej ich
identyfikacji.
W dniu 18.08.2018 r. podpisana została umowa na pełnienie funkcji inżyniera
kontraktu dla Projektu. Funkcję tę powierzono wyłonionej w postępowaniu
przetargowym firmie IdeaConcept Jacek Hawrylczak z Zielonej Góry. Koszt zleconej
usługi inżyniera kontraktu określono na kwotę 237.390,00 zł brutto.

