
Lp. Nr projektu Tytuł projektu Nazwa Wnioskodawcy Całkowita wartość projektu
Wnioskowana kwota 

dofinansowania
Kategoria interwencji Partnerzy Podmioty realizujące

1 RPDS.02.01.02-02-0001/20
Zintegrowany System Kolejkowy do 

obsługi klientów Miasta Wrocławia
Gmina Wroclaw 499 155,00 zł 329 313,02 zł

Usługi i aplikacje w zakresie e-

administracji (w tym 

elektronicznych zamówień 

publicznych, informatycznych 

środków wsparcia reformy 

administracji publicznej, 

bezpieczeństwa cybernetycznego, 

środków na rzecz zaufania i ochrony 

prywatności, e-sprawiedliwości i 

demokracji elektronicznej)

-
Centrum Usług Informatycznych we

Wrocławiu

2 RPDS.02.01.02-02-0001/21

Wdrożenie e-usług publicznych w 

ZGK Sp. z o.o. w Kątach 

Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

241 272,35 zł 162 123,84 zł

Usługi i aplikacje w zakresie e-

administracji (w tym 

elektronicznych zamówień 

publicznych, informatycznych 

środków wsparcia reformy 

administracji publicznej, 

bezpieczeństwa cybernetycznego, 

środków na rzecz zaufania i ochrony 

prywatności, e-sprawiedliwości i 

demokracji elektronicznej)

- -

3 RPDS.02.01.02-02-0002/20

Rozwój elektronicznych usług 

publicznych w zakresie dostępu do 

informacji przestrzennej w 

Powiecie Wrocławskim. 

Powiat Wrocławski 2 050 000,00 zł 1 741 454,50 zł

Usługi i aplikacje w zakresie e-

administracji (w tym 

elektronicznych zamówień 

publicznych, informatycznych 

środków wsparcia reformy 

administracji publicznej, 

bezpieczeństwa cybernetycznego, 

środków na rzecz zaufania i ochrony 

prywatności, e-sprawiedliwości i 

demokracji elektronicznej)

- -

4 RPDS.02.01.02-02-0002/21 Rozwój E-usług MPWiK S.A.
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji S.A.
2 189 400,00 zł 1 513 000,00 zł

Usługi i aplikacje w zakresie e-

administracji (w tym 

elektronicznych zamówień 

publicznych, informatycznych 

środków wsparcia reformy 

administracji publicznej, 

bezpieczeństwa cybernetycznego, 

środków na rzecz zaufania i ochrony 

prywatności, e-sprawiedliwości i 

demokracji elektronicznej)

- -

5 RPDS.02.01.02-02-0003/21
Wdrożenie e-usług publicznych w 

PGK Sp. z o. o. w Wiszni Małej

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WISZNI 

MAŁEJ

1 040 480,69 zł 719 031,37 zł

Usługi i aplikacje w zakresie e-

administracji (w tym 

elektronicznych zamówień 

publicznych, informatycznych 

środków wsparcia reformy 

administracji publicznej, 

bezpieczeństwa cybernetycznego, 

środków na rzecz zaufania i ochrony 

prywatności, e-sprawiedliwości i 

demokracji elektronicznej)

- -

6 RPDS.02.01.02-02-0004/21

Rozwój innowacyjnych e-usług dla 

mieszkańców gminy Miękinia – 

świadczonych przez Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini

Zakład Usług Komunalnych Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w 

Miękini

9 066 933,00 zł 6 265 766,70 zł

Dostęp do informacji sektora 

publicznego (w tym otwartych 

danych w zakresie e-kultury, 

bibliotek cyfrowych, zasobów 

cyfrowych i turystyki 

elektronicznej)

- -

7 RPDS.02.01.02-02-0005/21
Śmieci w sieci. Innowacyjna, 

dolnośląska e-usługa publiczna
FUNDACJA "PROEKO" 2 056 046,40 zł 1 700 000,00 zł

Dostęp do informacji sektora 

publicznego (w tym otwartych 

danych w zakresie e-kultury, 

bibliotek cyfrowych, zasobów 

cyfrowych i turystyki 

elektronicznej)

FUNDACJA BADAŃ

ROZWOJU I INNOWACJI; EDUKACJA-

PRO

-

8 RPDS.02.01.02-02-0006/21

"Wdrożenie e-usług na terenie 

gminy Czernica przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej Czernica 

Sp. z o.o."

ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ CZERNICA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOSCIA

3 526 451,00 zł 2 441 540,00 zł

Usługi i aplikacje w zakresie e-

administracji (w tym 

elektronicznych zamówień 

publicznych, informatycznych 

środków wsparcia reformy 

administracji publicznej, 

bezpieczeństwa cybernetycznego, 

środków na rzecz zaufania i ochrony 

prywatności, e-sprawiedliwości i 

demokracji elektronicznej)

- -

9 RPDS.02.01.02-02-0007/21
Nowoczesny e-urząd w Gminie 

Oleśnica
Gmina Oleśnica 2 306 803,49 zł 1 960 782,96 zł

Dostęp do informacji sektora 

publicznego (w tym otwartych 

danych w zakresie e-kultury, 

bibliotek cyfrowych, zasobów 

cyfrowych i turystyki 

elektronicznej)

- -

10 RPDS.02.01.02-02-0008/21

Rozwój e-usług publicznych i 

dostępu do informacji przestrzennej 

dla Gmin: Czernica, Długołęka, 

Oborniki Śląskie i Wisznia Mała.

Gmina Długołęka 7 279 266,25 zł 5 992 873,36 zł

Usługi i aplikacje w zakresie e-

administracji (w tym 

elektronicznych zamówień 

publicznych, informatycznych 

środków wsparcia reformy 

administracji publicznej, 

bezpieczeństwa cybernetycznego, 

środków na rzecz zaufania i ochrony 

prywatności, e-sprawiedliwości i 

demokracji elektronicznej)

Gmina Wisznia Mała; Gmina 

Czernica; Gmina Oborniki Śląskie
-

11 RPDS.02.01.02-02-0009/21
Rozwój e-usług publicznych w 

Gminie Jelcz-Laskowice
Gmina Jelcz-Laskowice 1 471 753,36 zł 1 227 466,61 zł

Usługi i aplikacje w zakresie e-

administracji (w tym 

elektronicznych zamówień 

publicznych, informatycznych 

środków wsparcia reformy 

administracji publicznej, 

bezpieczeństwa cybernetycznego, 

środków na rzecz zaufania i ochrony 

prywatności, e-sprawiedliwości i 

demokracji elektronicznej)

- -

12 RPDS.02.01.02-02-0010/21

Bliżej Teatru – Digitalizacja i 

udostępnianie zasobów Teatru 

Polskiego we Wrocławiu

Teatr Polski we Wrocławiu 4 106 568,32 zł 2 964 418,17 zł

Dostęp do informacji sektora 

publicznego (w tym otwartych 

danych w zakresie e-kultury, 

bibliotek cyfrowych, zasobów 

cyfrowych i turystyki 

elektronicznej)

- -

13 RPDS.02.01.02-02-0011/21

Zintegrowany system do obsługi 

gospodarki odpadami komunalnymi 

we Wrocławiu

Gmina Wrocław 719 325,00 zł 610 380,75 zł

Usługi i aplikacje w zakresie e-

administracji (w tym 

elektronicznych zamówień 

publicznych, informatycznych 

środków wsparcia reformy 

administracji publicznej, 

bezpieczeństwa cybernetycznego, 

środków na rzecz zaufania i ochrony 

prywatności, e-sprawiedliwości i 

demokracji elektronicznej)

-
Centrum Usług Informatycznych we

Wrocławiu

14 RPDS.02.01.02-02-0012/21

Budowa systemu do zarządzania 

zasobem zieleni miejskiej we 

Wrocławiu: e-platforma Zieleń we 

Wrocławiu - etap 1

Gmina Wrocław 3 499 951,71 zł 2 420 064,07 zł

Usługi i aplikacje w zakresie e-

administracji (w tym 

elektronicznych zamówień 

publicznych, informatycznych 

środków wsparcia reformy 

administracji publicznej, 

bezpieczeństwa cybernetycznego, 

środków na rzecz zaufania i ochrony 

prywatności, e-sprawiedliwości i 

demokracji elektronicznej)

-
Centrum Usług Informatycznych we

Wrocławiu; Zarząd Zieleni Miejskiej 

we Wrocławiu
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15 RPDS.02.01.02-02-0013/21

System transformacji cyfrowej i 

procesowej w Departamencie 

Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu 

Miejskiego Wrocławia

Gmina Wrocław 8 704 375,00 zł 7 397 673,25 zł

Usługi i aplikacje w zakresie e-

administracji (w tym 

elektronicznych zamówień 

publicznych, informatycznych 

środków wsparcia reformy 

administracji publicznej, 

bezpieczeństwa cybernetycznego, 

środków na rzecz zaufania i ochrony 

prywatności, e-sprawiedliwości i 

demokracji elektronicznej)

-
Centrum Usług Informatycznych we

Wrocławiu

16 RPDS.02.01.02-02-0014/21

WDROŻENIE E-USŁUG 

ŚWIADCZONYCH PRZEZ 

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO WROCŁAW SP. Z 

O.O. 

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO WROCŁAW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2 215 746,60 zł 859 881,60 zł

Usługi i aplikacje w zakresie e-

administracji (w tym 

elektronicznych zamówień 

publicznych, informatycznych 

środków wsparcia reformy 

administracji publicznej, 

bezpieczeństwa cybernetycznego, 

środków na rzecz zaufania i ochrony 

prywatności, e-sprawiedliwości i 

demokracji elektronicznej)

- -

17 RPDS.02.01.02-02-0015/21

Wdrożenie e-usług 

usprawniających procesy 

administracyjne w gminach 

Trzebnica, Żórawina, Sobótka i 

mieście Oleśnica

Agencja Rozwoju Aglomeracji 

Wrocławskiej Spółka Akcyjna
7 217 629,29 zł 5 005 054,70 zł

Usługi i aplikacje w zakresie e-

administracji (w tym 

elektronicznych zamówień 

publicznych, informatycznych 

środków wsparcia reformy 

administracji publicznej, 

bezpieczeństwa cybernetycznego, 

środków na rzecz zaufania i ochrony 

prywatności, e-sprawiedliwości i 

demokracji elektronicznej)

Gmina Sobótka; Gmina Trzebnica; 

Gmina Żórawina; Gmina Miasto 

Oleśnica

Gmina Miasto Oleśnica; Gmina 

Trzebnica; Gmina Sobótka; Gmina 

Żórawina; Agencja Rozwoju 

Aglomeracji Wrocławskiej

Spółka Akcyjna

18 RPDS.02.01.02-02-0016/21

Wdrożenie e-usług w Gminnym 

Zakładzie Gospodarki Komunalnej 

TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o. w 

zakresie obsługi kontrahentów na 

terenie miasta i gminy Trzebnica.

Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej TRZEBNICA - ERGO 

Spółka z o.o.

2 208 466,23 zł 1 526 175,85 zł

Usługi i aplikacje w zakresie e-

administracji (w tym 

elektronicznych zamówień 

publicznych, informatycznych 

środków wsparcia reformy 

administracji publicznej, 

bezpieczeństwa cybernetycznego, 

środków na rzecz zaufania i ochrony 

prywatności, e-sprawiedliwości i 

demokracji elektronicznej)

- -

19 RPDS.02.01.02-02-0017/21
System Koordynacji Działań Straży 

Miejskiej Wrocławia
Gmina Wrocław 712 915,00 zł 604 932,25 zł

Usługi i aplikacje w zakresie e-

administracji (w tym 

elektronicznych zamówień 

publicznych, informatycznych 

środków wsparcia reformy 

administracji publicznej, 

bezpieczeństwa cybernetycznego, 

środków na rzecz zaufania i ochrony 

prywatności, e-sprawiedliwości i 

demokracji elektronicznej)

- Straż Miejska Wrocławia

20 RPDS.02.01.02-02-0018/21

Digitalizacja zbiorów i oferty 

edukacyjnej Centrum Historii 

Zajezdnia wraz z dostosowaniem 

infrastruktury instytucji oraz 

stworzeniem specjalistycznego 

portalu e-usług

OŚRODEK "PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ" 1 514 333,10 zł 1 287 183,14 zł

Dostęp do informacji sektora 

publicznego (w tym otwartych 

danych w zakresie e-kultury, 

bibliotek cyfrowych, zasobów 

cyfrowych i turystyki 

elektronicznej)

- -

Suma 62 626 871,79 zł 46 729 116,14 zł

…………………………………..
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