
Zgłoszenie

--

--

--

--

--

--

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

II E-administracja i otwarty rząd

2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i

zasobów nauki

POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17

Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

7398969.51

7398969.51

Główny cel: Poprawa jakości wypełniania misji publicznej w zakresie edukacji, poprzez cyfrowe,

nieodpłatne udostępnienie zasobów nauki w otwartych formatach (co wpisuje się w cele

poddziałania 2.3.1 POPC) do dnia 30.04.2021. Cele pośrednie: Wzmocnienie pozycji IPiN jako

ośrodka specjalizującego się w rozwijaniu nowych metod leczenia oraz rehabilitacji chorych z

zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi w kraju i za granicą w wyniku udostępnionych

danych badawczych. Pozyskanie zasobów pozwalających na budowę pracowni digitalizacji, a tym

samym zwiększenie możliwości tworzenia cyfrowych kopii zasobów znajdujących się w posiadaniu

IPiN, Powstanie cyfrowych kopii posiadanych przez IPiN zasobów, Ochrona wartości zasobów

IPiN. Zwiększenie dostępu do posiadanych zasobów dla osób niepełnosprawnych.

Zadania:1.Zarządzanie projektem i kontrola jakości 2. Zakup oraz rozbudowa infrastruktury IT,

przygotowanie pomieszczeń,szkolenia pracowników 3. Budowa archiwum 4. Budowa bazy danych

do udostępniania zasobów 5. Digitalizacja zasobów 6. Promocja projektu. Grupy docelowe:-

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA

1. Identyfikacja wniosku o dofinansowanie

Rodzaj zgłoszenia

Numer wniosku o dofinansowanie

Data wpływu

Data rozpoczęcia weryfikacji

Data zakończenia weryfikacji

Data zatwierdzenia wniosku

Status wniosku

2. Informacje ogólne o projekcie

Program operacyjny

Oś priorytetowa

Działanie

Poddziałanie

Numer naboru

Tytuł projektu

Nazwa Beneficjenta

Kwota wydatków kwalifikowalnych

Dofinansowanie

Krótki opis projektu
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instytucje szkolnictwa wyższego, jednostki naukowe, placówki medyczne, przedsiębiorcy

rozwijający innowacyjne technologie medyczne oraz opracowujący nowe leki, organizacje

pozarządowe zajmujące się ochroną zdrowia, studenci studiów doktoranckich kierunków

medycznych, naukowcy i badacze, lekarze, dziennikarze, odbiorcy indywidualni. Rezultatem

projektu będzie powstanie 1 bazy danych zawierającej zdigitalizowane i udostępnione w formie

cyfrowej zasoby nauki (69 476 szt., 3,2 TB), która, dzięki udostępnieniu zdigitalizowanych

zasobów, będzie charakteryzowała przypadki medyczne bardzo rzadkich, często nieuleczalnych

chorób jak np.: choroba Huntingtona, Choroba Creutzfeldta-Jakoba, choroba Alzheimera, zespół

Downa itp. W ramach projektu uruchomione zostaną następujące elementy:1 pracownia

digitalizacji,1 API udostępniające bazę, 3 szkolenia dla pracowników. Efekt

projektu:udostępnienie zasobów nauki.

Konkursowy

2018-05-01

2021-04-30

2018-05-01

2021-04-30

Nie

Nie

--

Nie

Strategia rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030

Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek

cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej)

Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS,

koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z

EFRR)

Dotacja bezzwrotna

Nie dotyczy

Opieka zdrowotna

--

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

IPiN działa na podstawie:Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu

Psychoneurologicznego, Ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej

,Statutu,Innych przepisów szczególnych dotyczących zagadnień będących przedmiotem działania

Instytutu.IPiN jest największym w Polsce ośrodkiem naukowym specjalizującym się w rozwijaniu

Rodzaj projektu

Okres realizacji projektu
od

do

Okres kwalifikowalności wydatków w

projekcie

od

do

Duży projekt

Partnerstwo publiczno-prywatne

Typ projektu

Grupa projektów

Powiązanie ze strategiami

3. Klasyfikacja projektu

Zakres interwencyjny (dominujący)

Zakres interwencyjny (uzupełniający)

Forma finansowania

Typ obszaru realizacji

Rodzaj działalności gospodarczej

Temat uzupełniający

4. Informacje o Beneficjencie

Nazwa Beneficjenta

Krótki opis Beneficjenta
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nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych oraz w badaniach

nad neurobiologicznymi mechanizmami zaburzeń w czynnościach ośrodkowego układu

nerwowego.

Tak

instytuty badawcze

Państwowe osoby prawne

Jednostka naukowa

5250009387

000288509

M.72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i

technicznych [101317]

Nie

Nie dotyczy

Polska
Warszawa (g. Warszawa, p. Warszawa, w.

MAZOWIECKIE) [695345]
02-957

Jana III Sobieskiego [1882998] 9 -

ipin@ipin.edu.pl
/Instytut/SkrytkaE

SP
22 4582 786 -

 taki sam jak adres siedziby

Tomasz Stępień Adiunkt

tstepien@ipin.edu.pl 514 959 379 -

Paweł Mierzejewski

Zastępca Dyrektora ds.

Ekonomicznych, Strategii i

Rozwoju

mierzeje@ipin.edu.pl 797853122 -

Nie

Cel główny projektu: Poprawa jakości wypełniania misji publicznej w zakresie edukacji, poprzez cyfrowe, nieodpłatne udostępnienie zasobów nauki

w otwartych formatach do 30.04.2021.Cele szczegółowe: Wzmocnienie pozycji IPiN jako ośrodka specjalizującego się w rozwijaniu nowych metod

leczenia oraz rehabilitacji chorych z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi w kraju i za granicą w wyniku udostępnionych danych

Partner wiodący

Forma prawna Beneficjenta

Forma własności

Typ Beneficjenta

NIP

REGON

Dominujący kod PKD

Możliwość odzyskania VAT

Status Beneficjenta na dzień składania

wniosku

Adres siedziby

Kraj Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Numer domu Numer lokalu

Adres e-mail Adres ePUAP Telefon Faks

Adres korespondencyjny

Osoby upoważnione do kontaktu

Imię Nazwisko Stanowisko

Adres e-mail Numer telefonu Numer faksu

Imię Nazwisko Stanowisko

Adres e-mail Numer telefonu Numer faksu

5. Partnerzy

Projekt partnerski

6. Szczegółowy opis projektu

Cele projektu - ogólne i szczegółowe
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badawczych. Pozyskanie zasobów pozwalających na budowę pracowni digitalizacji, a tym samym zwiększenie możliwości tworzenia cyfrowych kopii

zasobów znajdujących się w posiadaniu IPiN, Powstanie cyfrowych kopii posiadanych przez IPiN zasobów, Ochrona wartości zasobów IPiN.

Zwiększenie dostępu do posiadanych zasobów dla osób niepełnosprawnych, instytucji i społeczeństwa, Podniesienie kwalifikacji kadry do potrzeb

realizacji digitalizacji, Wzrost świadomości w otoczeniu naukowym i społeczno-gospodarczym nt. chorób objętych badaniami w IPiN.Projekt wpisuje

się w realizację celu szczegółowego 4, POPC: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”. w ramach tego celu założono

sfinansowanie następujących elementów:-opisywanie ISP metadanymi według standardów zaproponowanych przez ministra właściwego ds.

informatyzacji – realizowane w niniejszym projekcie. Udostępnione zasoby nauki zostaną opisane odpowiednimi metadanymi,-poprawę jakości

danych – realizowane w projekcie poprzez OCR tekstów udostępnianych z wykorzystaniem bazy,-udostępnienie informacji on-line za pomocą

profesjonalnych narzędzi, w szczególności interfejsów programistycznych (API) –w projekcie planuje się wytworzenie 1 API,-poprawę dostępności

ISP zgodnie ze standardami co najmniej WCAG 2.0 – w projekcie zakłada się spełnienie wymagań WCAG 2.0 na poziomie co najmniej AA,-

zapewnienie bezpieczeństwa systemów udostępniających ISP - w projekcie przewiduje się odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa,-

zapewnienie odpowiedniego poziomu usług udostępniania – zakłada się 99% ciągłość działania platformy, za pomocą której zasoby zostaną

udostępnione,-digitalizację ISP, w szczególności zasobów kultury i nauki – zakłada się digitalizację zasobów stanowiących zasoby nauki.Cel

określony w programie i przedstawione założenia projektu są spójne. Realizacja projektu przyczyni się pośrednio do osiągnięcia wskaźników

rezultatu strategicznego wskazanych na poziomie PO PC:a) odsetek internautów pozytywnie oceniających łatwość znalezienia informacji sektora

publicznego - IPiN udostępni zbiory, na które istnieje duże zapotrzebowanie oraz którymi interesuje się spora grupa osób (prywatnych i instytucji).

IPiN jest instytucją publiczną. Wyrażone miernikiem, liczby pobrań, dane odnośnie zainteresowania efektami projektu w ciągu roku od jego

zakończenia, będą stanowić odzwierciedlenie popytu na dane publiczne. Poziom zadowolenia internatów będzie wzrastał liniowo, zgodnie ze

wzrostem dostępności informacji publicznej – projekt przyczyni się do wzrostu dostępności danych – zastosowane zostaną wszelkie wymagania dla

osób niepełnosprawnych oraz inne np. wymagania WCAG 2.0 na poziomie wyższym niż AA, w związku z tym wzrośnie ocena łatwości znalezienia

informacji sektora publicznego,b) odsetek internautów pozytywnie oceniających użyteczność informacji sektora publicznego – Projekt odpowiada na

zdefiniowane i zbadane potrzeby grupy odbiorców, do których jest kierowany. Dzięki digitalizacji zasobów beneficjenci ostateczni uzyskają dostęp

do zbiorów aktualnie w żaden sposób niezdigitalizowanych i niedostępnych poza koniecznością odwiedzin w IPiN. Oceniając wpływ projektu na ten

wskaźnik należy odpowiedzieć na pytanie: na ile przewidziane projektem zmiany, wywołane jego realizacją, będą korzystne z punktu widzenia jego

przyszłych beneficjentów. Projekt realizuje następujące wskaźniki produktu dla celu szczegółowego nr 4 Cyfrowa dostępność i użyteczność

informacji sektora publicznego: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego

Digitalizacja obejmie następujące zasoby nauki:-tzw. „kolekcję mózgów IPiN” – 5 273 szt., bank mózgów zanurzonych w parafinie, uzyskany w

wyniku prowadzonej diagnostyki autopsyjnej mózgu,-bloczki parafinowe określonych struktur mózgu – 24 372 szt., odwodnione, utwardzone i

zabezpieczone fragmenty ludzkich tkanek mózgu, pobrane dla potrzeb badań histopatologicznych,-preparaty histologiczne i/lub immunochemiczne

– 34 558 szt., poddane obróbce histologicznej, procesowi barwienia, umieszczone na szkiełku mikroskopijnym skrawki bloczków parafinowych,-

protokół badania neuropatologicznego, karta pobrania materiału, epikryza, wyniki badań laboratoryjnych/ sekcyjnych – 5 273 szt., podstawowa

dokumentacja źródłowa w badaniach klinicznych.IPiN jest jedyną tego typu Instytucją w Polsce, która od 1950 r. gromadzi powyżej opisane zasoby

- co już świadczy o ich unikalności. Bank mózgów, w którego posiadaniu jest IPiN jest 4- krotnie większy od banku posiadanego przez Uniwersytet

Harvarda. Zasoby mają unikalny charakter, który polega na ogromnej ilości przypadków wraz z dokumentacją medyczną i obecnością wielu rzadkich

jednostek chorobowych w zbiorze. Główne jednostki chorobowe reprezentowane w kolekcji:1.ALKOHOLIZM - Według Ministerstwa Zdrowia w Polsce

żyje około 600-700 tys. alkoholików - 2 procent społeczeństwa. Tych jednak, którzy nadużywają, a alkoholikami nie są, jest znacznie więcej. To aż

12 proc. Polaków. (http://www.tvn24.pl)2.CHOROBA ALZHEIMERA - W 2006 na świecie cierpiało na nią około 26,6 miliona chorych. Przewiduje się,

że w 2050 dotknie ona jedną na 85 osób – a cały czas nie jest znany lek na tę chorobę, 3.ZESPÓL DOWNA - Częstość występowania zespołu

Downa szacuje się na 1 przypadek na 800–1000 żywych urodzeń4.CUKRZYCA - Nowe dane opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia

(WHO) wskazują, że według szacunków w 2014 r. na świecie żyło 422 mln dorosłych z cukrzycą (dla porównania – w 1980 r. było ich 108 mln).

Według informacji zawartych w profilu krajowym Polski, który jest częścią pierwszego Światowego raportu na temat cukrzycy opracowanego przez

WHO, cukrzyca powoduje 2% wszystkich zgonów w kraju. Krajowy profil cukrzycy zawiera również dane na temat rozpowszechnienia tej choroby i

związanych z nią czynników ryzyka. Rozpowszechnienie cukrzycy sięga w Polsce 9,5%, natomiast nadwagi (która jest czynnikiem ryzyka choroby) –

64%.w zbiorach znajduje się również wiele innych takich jak. padaczka, choroba Huntingtona, Parkinsona itp. Aktualnie zasoby nie są

udostępniane w zdalny sposób poza fizyczna możliwością ich wypożyczenia na miejscu w siedzibie IPiN. W ramach realizacji projektu planuje się

niczym nie ograniczać udostępniania zasobów nauki (otwarty sposób udostępniania – brak wymagania loginu, hasła, brak opłat), z wykorzystaniem

sieci Internet, co nie będzie ograniczało żadnej zainteresowanej osobie dostępu do zasobów.Wszystkie zasoby nauki objęte projektem stanowią

własność IPiN, są chronione do 20 lat od momentu rozpoznania – jako dowód medyczny. Zasady przechowywania dokumentacji medycznej określa

Identyfikacja zasobów objętych projektem
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rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej

przetwarzania (Dz.U.2015 poz.2069). Udostępnione dane nauki będą anonimizowane. W bazie danych udostępnionych nie będzie danych

personalnych, umożliwiających identyfikację (imię, nazwisko, PESEL), wszystkie dane będą dostępne do ponownego wykorzystania na zasadzie

licencji OA.

Główne jednostki chorobowe reprezentowane w kolekcji:-ALKOHOLIZM - Według Ministerstwa Zdrowia w Polsce żyje około 600-700 tys. alkoholików

- 2 procent społeczeństwa. Tych jednak, którzy nadużywają, a alkoholikami nie są, jest znacznie więcej. To aż 12 proc. Polaków.

(http://www.tvn24.pl)-CHOROBA ALZHEIMERA - W 2006 na świecie cierpiało na nią około 26,6 miliona chorych. Przewiduje się, że w 2050 dotknie

ona jedną na 85 osób – a cały czas nie jest znany lek na tę chorobę, -ZESPÓL DOWNA - Częstość występowania zespołu Downa szacuje się na 1

przypadek na 800–1000 żywych urodzeń-CUKRZYCA - Nowe dane opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wskazują, że według

szacunków w 2014 r. na świecie żyło 422 mln dorosłych z cukrzycą (dla porównania – w 1980 r. było ich 108 mln). Według informacji zawartych w

profilu krajowym Polski, który jest częścią pierwszego Światowego raportu na temat cukrzycy opracowanego przez WHO, cukrzyca powoduje 2%

wszystkich zgonów w kraju. Krajowy profil cukrzycy zawiera również dane na temat rozpowszechnienia tej choroby i związanych z nią czynników

ryzyka. Rozpowszechnienie cukrzycy sięga w Polsce 9,5%, natomiast nadwagi (która jest czynnikiem ryzyka choroby) – 64%.-PADACZKA - Na

padaczkę cierpi ok. 1% ludzi na całym świecie (65 milionów), przy czym niemal 80% z nich mieszka w krajach rozwijających się. Liczba zachorowań

wzrasta z wiekiem. W krajach rozwiniętych nowe przypadki padaczki odnotowywane są głównie u niemowląt i osób starszych; w krajach

rozwijających się, natomiast, u starszych dzieci i ludzi młodych. Dzieje się tak na skutek różnicy w przyczynach choroby. Około 5–10% wszystkich

osób doświadcza nieprowokowanego napadu przed ukończeniem 80 roku życia, a prawdopodobieństwo wystąpienia drugiego napadu wynosi 40

do 50%-CHOROBA PARKINSONA - Wylicza się, iż na całym świecie na chorobę Parkinsona cierpi ponad 6 milionów ludzi. Tylko w Europie na

schorzenie to cierpi około 1 milion z nich. W Polsce zdiagnozowanych w tym kierunku jest blisko 70 tysięcy pacjentów. W ciągu każdego roku na

Parkinsona zapada średnio 10 na każde 100 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę nasz kraj, co roku przybywa około 4 tysięcy pacjentów leczonych na

chorobę powszechnie zwaną jako powolna śmierć umysłu.-STWARDNIENIE ROZSIANE - W Polsce na stwardnienie rozsiane (SM - sclerosis

multiplex) choruje około 40-60 tys. osób. Stwardnienie rozsiane jest jedną z najczęstszych przewlekłych i nieuleczalnych chorób neurologicznych,

która na ogół diagnozowana jest między 20 a 40 rokiem życia.Wskazane przykłady jednostek chorobowych objętych charakterystyką zbiorów nauki i

występowanie wśród nich tych nieuleczalnych, wskazuje na użyteczność udostępnionych zbiorów, zarówno dla grona naukowców, ale i odbiorców

indywidualnych np. osób poszukujących informacji o danej chorobie w związku z jej występowaniem w rodzinie. By znaleźć lek należy dogłębnie

zapoznać się z przyczyną choroby, przeanalizować jej wpływ na człowieka, a następnie dobrać odpowiedni lek. Udostępniane dane mogą

przysłużyć się do powstania wielu nowych prac naukowo-badawczych oraz leków. Cyfrowe udostępnienie ISP pozwoli osiągnąć jasno określone i

istotne społecznie lub ekonomicznie cele w zakresie poprawy warunków, jakości życia obywateli poprzez:-możliwości znalezienia nowych leków,

dzięki prowadzeniu z wykorzystaniem udostępnionych zasobów nauki nowych badań. Lepsze zrozumienie działania mózgu na każdym z poziomów

- cząsteczek, komórek - jest niezbędne do znalezienia lepszych terapii i, co być może ważniejsze, dróg całkowitego zapobiegania chorobom mózgu.

Tak zwane „badania podstawowe”, mające na celu rozpoznanie najważniejszych mechanizmów wielu procesów mózgowych, działających zarówno

w zdrowiu, jak i w chorobie, są główną siłą napędową badań klinicznych nastawionych na opracowanie nowych leków i strategii terapeutycznych.

Np. w przypadku chorób psychicznych, badanie połączeń mózgowych występujących w stanach depresji i zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych

dostarcza wskazówek, w jaki sposób najkorzystniej dobrać terapię w zależności od zaangażowanych systemów neuronalnych,-udostępnione dane

nauki mogą stanowić praktyczne przykłady dla przyszłych lekarzy, dzięki ich analizie mogą oni poszerzyć swoją wiedzę i zdobywać nową opartą na

prawdziwych przypadkach. W Polsce cały czas mówi się o zbyt dużym nacisku podczas edukacji na wiedzę teoretyczną w porównaniu z praktyczną.

Udostępniona baza będzie stanowić praktyczne źródło wiedzy, które może być wykorzystywane przez profesorów wykładających na Uczelniach w

Polsce oraz za granicą, -dla praktykujących lekarzy udostępniane dane nauki będą służyły porównywaniu ich przypadków z tymi opisanymi w bazie,

tzw. case study. W latach 2012-2013 w Polsce przeprowadzono badanie ankietowe wykorzystania baz danych wśród lekarzy zajmujących się

leczeniem schizofrenii. W badaniu udział wzięło 245 osób zajmujących się tym schorzeniem. Ponad połowa respondentów wskazała, iż korzysta z

medycznych baz danych stosunkowo często (test Spearman’a p = 0,00023). Około 50% lekarzy psychiatrów korzysta z baz danych podczas swojej

pracy. Również miejsce zatrudnienia jest istotne dla korzystania z medycznych baz danych – ponad 40% pracowników szpitali i klinik korzysta z

medycznych baz danych. Wykorzystanie baz danych sprawdzono również w zakresie leczenia stwardnienia rozsianego. W badaniu wzięło udział

146 lekarzy zajmujących się osobami z SM (lecznictwo zamknięte i ambulatoryjne). Badania zostały wykonane na obszarze Polski w okresie od

stycznia 2010 do grudnia 2011 roku w formie ankiety (forma mailowa/ spotkanie z lekarzem). Wyniki. Lekarze powszechnie korzystający z

medycznych baz danych w leczeniu SM to ludzie młodzi, którzy niedawno ukończyli studia medyczne, a najczęstszym powodem przeszukiwania baz

są problemy diagnostyczne z pacjentem chorym na SM. Korzystanie z medycznych baz danych poprawia stan zdrowia, jakość życia pacjenta

chorującego na SM oraz pomaga zoptymalizować jego proces leczenia.-dla szerokiego grona społeczeństwa (odbiorców indywidualnych)

niezwiązanego ze światem nauki, a zainteresowanego zasobami nauki posiadanymi przez IPiN baza będzie cennym źródłem wiedzy i informacji.

Znaczenie udostępnianych zasobów
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Wskazane powyżej badania dotyczące wykorzystania medycznych baz danych, są dowodem na to, że stworzona baza danych nauki i

przewidywana powszechność jej wykorzystania przez grupę docelową - lekarzy, których wiedza i wykształcenie, wpływa na leczenie/ życie ludzi,

będzie miało duże znaczenie dla obszaru nauki (powstanie innowacyjnych leków, lepsze rozpoznanie chorób, szybsze diagnozy, ulepszone metody

leczenia, lepiej dobrane metody leczenia itp.). Powstanie innowacyjnych terapii wpływa na konkurencyjność gospodarki. Uniwersytety na całym

świecie pracują nad znalezieniem leków na choroby, których pojedyncze przypadki zostaną scharakteryzowane w bazie. Wynalezienie leku przez

polskich specjalistów wpłynęłoby na konkurencyjność i innowacyjność całej polskiej gospodarki wobec innych gospodarek świata. Dla sektora nauki

udostępnione dane będą podstawą powstania nowych badań. O znaczeniu zasobów dla gospodarki świadczy również aktualny stan

zainteresowania nimi, wśród ośrodków, które korzystały bądź korzystają materiału archiwalnego IPiN należy wymienić:-Instytut Biologii

Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa, Polska-Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, im. M. Mossakowskiego-Instytut Mechaniki

Górotworu, PAN, Kraków, Polska-Warszawski Uniwersytet Medyczny-Maastricht University, Holandia-Institute for Basic Research (IBR), Staten Island

New York, USAPublikacje wykonane na materiale z zasobów archiwalnych Zakładu Neuropatologii, w czasopismach z IF i z afiliacją IPiN (ostatnie 5

lat) zostały opisane na str. 53-55 SW.

Bezpośrednie grupy docelowe – beneficjenci projektu:-instytucje szkolnictwa wyższego – 406 instytucji w Polsce, w tym uczelnie medyczne: 10

(Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny,Gdański Uniwersytet Medyczny,Uniwersytet Medyczny im. K.

Marcinkowskiego w Poznaniu,Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Lublinie,Białymstoku,Śląski

Uniwersytet Medyczny w Katowicach,Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,Collegium Medicum UMK im. L. Rydygiera w Bydgoszczy)-

jednostki naukowe – 235 w tym: 117 Instytutów badawczych, 78 jed. naukowych PAN, Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana

Banacha,•Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki,Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (IIMCB))-placówki medyczne -

placówki ochrony zdrowia posiadające lub ubiegające się o kontrakty z NFZ to ok. 1400 szpitali, ok. 25 tys. innych podmiotów leczniczych, ok. 25

tys. praktyk indywidualnych i grupowych,-przedsiębiorcy rozwijający innowacyjne technologie medyczne oraz opracowujący nowe leki - liczba

pracujących w przemyśle farmaceutycznym w końcu 2010 r. wyniosła 22,9 tys. osób.-organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną zdrowia - w

Polsce działa około 60 tysięcy fundacji i stowarzyszeń, z czego 19% zajmuje się problematyką ochrony zdrowia, a dla 7% jest to najważniejsza

dziedzina działania.-studenci studiów doktoranckich kierunków medycznych to ok. 1400 osób,-naukowcy i badacze - pracownicy naukowi to ok. 20

tys. osób, w tym biolodzy, socjologowie, psychologowie-lekarze - 133653 osób wykonujących zawód i przynależących do okręgowych Izb

Lekarskich,-w tym psychiatrzy - sześciu na 100 tys. mieszkańców, ok. 2 300 specjalistów. Pośrednie gr. docelowe:-Dziennikarze popularno-naukowi i

popularyzatorzy nauki różnych specjalności-Odbiorcy indywidualni.Szczegółowe dane o gr. docelowych znajdują się w SW, rozdział 4.2. Potrzeby

grupy docelowej:dostęp do naukowej bazy danych zawierającej informacje, które mogą być wykorzystane do prac naukowych, nauki (prace

magisterskie, licencjackie, doktoranckie). Wygodny dostęp do naukowej bazy, której informacje wykraczają poza program nauki na studiach, co

wspomoże rozwój i łatwiejszy start zarówno na studiach, jak i rynku pracy. Łatwy, szybki, powszechny dostęp do banku mózgów, opisów przebiegu

chorób, co może pomóc rodzinom chorych, propagowanie wiedzy na temat chorób objętych badaniami w IPiN. Możliwość zapoznania się z

zasobami, które mogą przyczynić się do powstania nowych leków.Włączenie zasobów IPiN objętych projektem w sieć europejskich biobanków

BBMRI, gwarantuje rozwój polskiej nauki, poprzez zainteresowanie naszą kolekcją placówek naukowych na całym świecie. Nowopowstały bank

danych naukowych zintensyfikuje badania naukowe i udoskonali diagnostykę oraz leczenie wielu słabo poznanych zaburzeń o podłożu

neurologicznym i psychicznym. Udostępnione cyfrowo zasoby nauki mają duże znaczenie dla wskazanych grup.W trakcie analizy potrzeb, odbiorcy

wskazali na pewne ograniczenia wynikające z dotychczasowego dostępu i zakresu korzystania z zasobów, takie jak: brak możliwości zweryfikowania

informacji o zasobach- brak strony www (portalu) gdzie można mieć dostęp do zasobów w postaci cyfrowej, tradycyjna forma dokonywania

zamówień, długi okres oczekiwania na realizacje zamówienia. Wskazane potrzeby są równocześnie ograniczeniami wynikającymi z infrastruktury

technicznej, informatycznej i kadrowej wnioskodawcy. Odbiorcy podczas ankiet wykazali także preferencje w zakresie braku konieczności logowania

do systemu, zakładania kont w systemie, oczekiwania na dostęp do zasobów. Dokonując analizy potrzeb odbiorców oraz założeń projektu, są one

zgodne ze sobą.Zarówno wnioskodawca (digitalizacja i udostępnienie) jak i odbiorcy (możliwość dostępu do obrazu cyfrowego bez ograniczeń -

brak logowania) chcą mieć możliwość korzystania w pełnym zakresie z dóbr, jakie posiada IPiN. Dokładna analiza na stronie 58-65 SW.

Zadanie 1. Zarządzanie projektem i kontrola jakości, II kwartał 2018/III kwartał 2021. Obejmuje: koordynowanie projektem przez pracownika IPiN

oraz usługę zarządzania projektem według metodologii PRINCE, dla celów weryfikacji zgodności z określonymi wymaganiami przeprowadzone

zostaną również dwa audyty w zakresie: dostępności treści pod kątem zgodności z WCAG 2.0-3 uproszczone audyty dostępności -- podane w

formie tabeli zgodności z WCAG 2.0 wraz z rekomendacjami, badania z 6 osobami z niepełnosprawnością, audyt końcowy, wdrażania krajowych i

międzynarodowych standardów. Zadanie 2. Zakup oraz rozbudowa infrastruktury IT, przygotowanie pomieszczeń, szkolenia pracowników, II kwartał

2018/2019/2020. Konieczny jest zakup (II kwartał 2018): 2 szt. serwerów produkcyjnych, 4 licencji Adobe Lightroom, 16 szt. oprogramowania

Identyfikacja grupy docelowej

Opis planowanych działań
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Office, 16 szt. programu antywirusowego, 1 szt. licencji vmare, 5 szt. aparatów fotograficznych z lampami makro, 1 szt. - mikroskop z nasadką

asystencką dla 5 osób z kamerą i komputerem z monitorem, 3 szt. - mikroskopy optyczne z kamerami i komputerami z monitorami, Mikroskop

streoskopowy z kamerą i komputerem z monitorem - 1 szt., Komputery do stanowisk makrofotograficznych - 5 szt., Stół z 1 stanowiskiem do

makroobrazowania - 1 szt. , Zestaw 2 stołów z 4 stanowiskami do makroobrazowania - 1 szt. , Laptopy dla osób wprowadzających dane do bazy -

11 szt.. Konieczne jest także przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie dostosowania pomieszczeń do potrzeb pracowni digitalizacji a także

jej wyposażenie w biurka i fotele komputerowe (16 szt.). W tym etapie prowadzone będą również cykliczne (1 raz w roku) szkolenia dla pracowników

projektu zajmujących się digitalizacją. Zadanie 3 - Budowa archiwum, II kwartał 2018/2021. Dla celów stworzeni archiwum i możliwości późniejszej

szybkiej identyfikacji danych zasobów oraz ich udostępniania w formie tradycyjnej koniczne jest zbudowanie odpowiedniego archiwum modułowego

na materiał - 1 szt., a także ponoszenie wydatków na opiekę serwisową posprzedażową (maintenance) - 30 msc. Do budowy archiwum niezbędna

jest również drukarka z wsparciem serwisowym - 3 szt. , komplet etykiet i kalek do oznakowania archiwum - 1 szt.., terminale do odczytywania

danych przy archiwizacji - 3 szt.. Zadanie 4 - Budowa bazy danych do udostępniania zasobów - IV kwartał 2018-II kwartał 2021- obejmuje budowę

dedykowanej bazy danych Digital Brain (prace programistyczne) oraz wsparcie serwisowe powstałej bazy. Zadanie 5 - Digitalizacja zasobów - II

kwartał 2018/2021, obejmuje wynagrodzenia 16 osób wykonujących prace związane z przygotowaniem materiałów do digitalizacji, tworzeniem

cyfrowych kopii, wprowadzaniem ich do bazy danych, opisywaniem metadanymi itp. Zadanie 6 - Promocja projektu - II kwartał 2018/2021: obejmuje

wykonanie tablicy pamiątkowej - 1 szt., identyfikacja graficzna przedsięwzięcia,przygotowanie materiałów reklamowych w j.polskim i angielskim,

przygotowanie informacji na stronie internetowej IPiN, reklamy prasowe w polskich i zagranicznych tytułach branżowych, organizację konferencji

prasowej IPiN w Warszawie - podsumowanie realizacji projektu,prezentacja portalu i zasobów, zaproszeni goście, streaming w sieci, udział w

konferencji branżowej, zakup naklejek lub tabliczek na urządzeniach, organizację wystawy promocyjnej w budynku IPiN w Warszawie oraz

przygotowanie i przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym dla naukowców w siedzibie IPiN. W celu osiągnięcia zakładanego efektu,

przyjęta została metodyka PRINCE2 - zakup usługi zarządzania projektem. Zastosowanie PRINCE2 pozwoli na osiągnięcie następujących korzyści

podczas realizowanego projektu:- rozpoczęcie, przebieg i zakończenie projektu odbędzie się w sposób kontrolowany i zorganizowany,-jasny podział

ról, obowiązków i odpowiedzialności,-przebieg projektu będzie sterowany stałym odwoływaniem się do nadrzędnego celu projektu-zaangażowanie

najwyższego kierownictwa projektu następuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne – odbiór etapu, kluczowe decyzje, ważne zmiany, itp.,-zapewnienie

wczesnego ostrzegania o możliwych problemach,-automatyczna kontrola wszelkich odchyleń od planu,-dobre zorganizowanie komunikacji.Podczas

wykonywanych zadań wg PRINCE2 prowadzona będzie okresowa analiza ryzyka i zarządzenie nim – opis str.99-123SW.Użyta w projekcie otwarte

standardy zapewnią maksymalną wydajność i dostępność digitalizowanych zasobów dla użytkowników w kraju i na świecie. Z kolei zastosowanie

konfiguracji rozwiązania, opisanej w dalszej części dokumentu, zapewni niezawodność eksploatacji oraz bezpieczeństwo przechowywanych w

Systemie danych.W ramach tworzonego portalu powstanie moduł, który pozwoli na monitorowanie cyfrowego udostępniania zasobów, w tym

korzystania z udostępnionych zasobów.Moduł raportowy - umożliwiający podgląd statystyk m.in. powszechności wykorzystania, w tym rankingów

pobrań, wejść, odtworzeń zasobów w powstałym portalu WWW. Moduł raportowy będzie elementem Systemu umożliwiającym prezentację danych

związanych z funkcjonowaniem oraz aktywnością użytkowników w portalu WWW. Przechowywał będzie informacje o ilościach podglądu/odtworzenia

danego materiału, popularności kategorii, czy ilości wejść na stronę portalu oraz innych danych, jak np. informacje geolokacyjne użytkowników,

zapewniając tym samym możliwość weryfikacji skuteczności realizacji dofinansowania. Dodatkowo moduł pozwoli badać poziom satysfakcji

użytkowników na podstawie ocen pozostawianych przez odbiorców portalu.Moduł raportowy będzie sprawdzał ciągłość działania systemu – jego

zadaniem będzie sprawdzenie dostępności oraz ciągłości działania portalu Digital Brain. Moduł ten będzie sprawdzał dostępność, zapisywał te

informacje w bazie danych oraz w przypadku przerwy w działaniu portalu wysyłał odpowiednią informację do administratorów. Na podstawie

zgromadzonych danych w bazie obliczany będzie poziom dostępności usług dla wszystkich kanałów dostępu.Dostępność cyfrowo udostępnianych

zasobów: ponieważ System będzie służył prezentacji zasobów informacji, przeprowadzono badania wśród gr. docelowych, które wykazały, że

preferowany jest następujący model dostępu:- bez logowania do pełnego dostępu. Dodatkowo podczas badania gr. docelowych pojawiła się

potrzeba interakcji z IPiN w zakresie funkcjonowania projektowanego rozwiązania. Interesariusze określili, że wystarczającym poziomem dostępności

(SLA) będzie wartość 99% w ciągu roku, z wyłączeniem konieczności rekonfiguracji, związanej z pojawieniem się dodatkowych potrzeb odnośnie

funkcjonalności Systemu.Sposób udostępniania zasobów:- udostępnianie oraz prezentowanie zasobów na portalu WWW w formie kopii cyfrowych

wraz z opisem metadanowym - portal udostępniać będzie zasoby dla użytkowników anonimowych – w pełnej wersji. System będzie bazował na

posiadanej przez IPiN infrastrukturze – zasoby zostaną rozbudowane o następujące elementy:- serwer- 2 szt.. Powyższe wydatki będą stanowiły

mniej niż 2 % całości wydatków kwalifikowalnych. Do tego zakupiona zostanie:- licencja Vmare- firewall.Do prac w projekcie wykorzystane zostanie

obecne łącze: do 1 GB/s ,firewall sprzętowy. Wykorzystanie do cyfrowego udostępniania zasobów platform lub repozytoriów zewnętrznych –

powstanie moduł zawierający mechanizmy integracji z systemami zewnętrznymi oraz archiwum dokumentów. System wdrażany będzie zgodnie z

wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności, określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie KRI, minimalnych

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Tworzone rozwiązanie będzie interoperacyjne i będzie pozwalało na wymianę informacji z innymi systemami poprzez odpowiednio zaprojektowane

API - pozwalające systemom zewnętrznym na pobieranie danych z projektowanego systemu IPiN poprzez odpowiednie funkcje Web Service
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(SOAP, REST). Zastosowane będą otwarte standardy wymiany danych bazujących na XML, JSON. Ze względów bezpieczeństwa API nie będzie

umożliwiało modyfikacji danych oferowanych przez IPiN, Dostęp poprzez API będzie skutkował jedynie zapisami związanymi z aktywnością czy

edycją profilu użytkownika/systemu. Wszystkie dane cyfrowe pobierane z systemu będą mogły być prezentowane przez inne systemy zgodnie z

piątym poziomem “5 Star Open Data”. Będzie możliwość pełnego przeszukiwania danych i linkowania do innych baz danych i otwartych informacji

(prezentowane źródła będą miały stałe linki oraz opisy w formacie XML/JSON, które będą mogły być umieszczane na innych stronach www,

portalach społecznościowych). W ramach realizacji projektu stworzony będzie dokument normujący. Dokument ten zostanie stworzony przez

wybranego dostawcę do końca grudnia 2018 r..Danymi referencyjnymi dla realizowanych funkcji interoperacyjności będą informacje na temat

udostępnionych zasobów (ich metadane). Projekt zapewni podniesienie poziomu otwartości i dostępności cyfrowych zasobów nauki. 100%

udostępnianych zasobów, będzie dostępna na poziomie co najmniej 4 gwiazdek na skali "5 Star Open Data". Dzięki temu możliwy będzie dostęp,

poprzez standard URI, do wybranej porcji informacji z całego zakresu metadanych opisujących zbiory. Wymagany poziom otwartości pozwoli również

wykorzystywać dane z projektowanego Systemu z poziomu innych systemów informatycznych za pomocą odnośników. Dane wymieniane z innymi

systemami będą zawierały znaki kodowane według standardu Unicode UTF-8 określonego przez normę ISO/IEC 10646 wraz ze zmianami lub

normę ją zastępującą. Rozwiązanie będzie spełniać wymagania dotyczące formatów danych oraz standardów zapewniających dostęp do zasobów

informacji opisanych w załączniku nr 2 określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie KRI. Dla potrzeb wymiany

danych obowiązującym formatem będzie .pdf (Portable Document Format), .jpg (Joint Photographic Experts Group), .html (Hypertext Markup

Language), .css (Cascading Style Sheets), png (Portable Network Graphics. .System będzie zgodny z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa,

zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie KRI.System przechowywał będzie następujące typy danych:-dane

dziedzinowe portalu Digital Brain - takie jak: skany dokumenty, zdjęcia preparatów -dane analityczne - wskaźniki oraz dane dotyczące aktywności

użytkowników w portalu IPiN. . W Systemie nie będą przechowywane tzw. wrażliwe dane osobowe w rozumieniu w art. 27. ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). System będzie składał się z modułów wewnętrznych używanych wyłącznie przez

pracowników IPiN, które łączyć się będą bezpośrednio z bazą danych w ramach sieci LAN oraz modułu zewnętrznego dedykowanego dla

użytkowników i aplikacji zewnętrznych (aplikacja WWW oraz WebAPI).Bezpieczeństwo modułów wewnętrznych w ramach sieci LAN, oparte będzie

głównie na zabezpieczeniach oferowanych przez system zarządzania bazą danych (login, hasło, uprawnienia). Zabezpieczenie LAN konfigurowane

przez dział IT, takie jak: filtrowanie MAC, VLAN, WPA2. Bezpieczeństwo modułów zewnętrznych jest na poziomie protokołu HTTPS, certyfikatów

SSL. Na poziomie serwera WWW, serwera aplikacji i serwera bazy danych. Bezpieczeństwo na poziomie infrastruktury bezpieczeństwo gwarantować

będą rozwiązania takie jak: RAID na poziomie fizycznym (infrastruktury), RAID 5 i 6, UPS, dostępność serwera zapasowego. Wdrożona zostanie

odpowiednia polityka wykonywania kopii bezpieczeństwa i wdrożenia procedur odtworzenia środowiska zapasowego (DRC). Do zabezpieczenia

wykorzystane zostaną mechanizmy dostępne przez system wirtualizacji. Bezpieczeństwo na poziomie użytkowników i administratora: Administrator

będzie ustawiał prawa dostępu oraz ścieżki weryfikacji nowych zasobów. Wskazani użytkownicy będą mieli uprawnienia do tworzenia i edycji

zawartości bazy, dodawania nowych źródeł. Dalsza część opisu SW str 141-143

Tak

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora

publicznego [szt.]
szt. 1,00

Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje

sektora publicznego [szt.]
szt. 69 476,00

Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających

7. Miejsce realizacji projektu w podziale na Beneficjenta i Partnerów

Beneficjent: INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

Projekt realizowany na terenie całego kraju

8. Lista mierzalnych wskaźników projektu

8a. Dla całego Projektu

Wskaźniki kluczowe

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary
Wartość docelowa
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informacje sektora publicznego [szt.] szt. 69 476,00

Liczba utworzonych API [szt.] szt. 1,00

Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] szt. 1,00

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje

sektora publicznego [szt./rok]
szt./rok 0,00 123 310,00

Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego TB 3,20

Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego TB 3,20

Liczba wygenerowanych kluczy API szt. 0,00 1,00

Beneficjent: INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora

publicznego [szt.]
szt. 1,00

Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje

sektora publicznego [szt.]
szt. 69 476,00

Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary
Wartość bazowa Wartość docelowa

Wskaźniki specyficzne dla programu

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary
Wartość docelowa

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary
Wartość bazowa Wartość docelowa

Wskaźniki specyficzne dla projektu

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary
Wartość docelowa

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary
Wartość bazowa Wartość docelowa

8b. W podziale na Beneficjenta i Partnerów

Wskaźniki kluczowe

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary
Wartość docelowa
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informacje sektora publicznego [szt.] szt. 69 476,00

Liczba utworzonych API [szt.] szt. 1,00

Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] szt. 1,00

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje

sektora publicznego [szt./rok]
szt./rok 0,00 123 310,00

Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego TB 3,20

Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego TB 3,20

Liczba wygenerowanych kluczy API szt. 0,00 1,00

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - 1 szt. – Wartość bazowa: określona została na poziomie 0, gdyż w

chwili obecnej zinwentaryzowane zasoby naukowe nie zostały jeszcze udostępnione. Wartość docelowa: w ramach projektu jeden podmiot

dpowiedzialny będzie za udostępnienie on-line informacji sektora publicznego: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Liczba zdigitalizowanych

dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] – 69 476. Informacje sektora publicznego w tym przypadku – zasoby nauki

stanowią wszystkie planowane do udostępnienia w ramach projektu zasoby. Tzw. „kolekcję mózgów IPiN” – 5 273 szt. + bloczki parafinowe

określonych struktur mózgu – 24 372 szt. +preparaty histologiczne i/lub immunochemiczne – 34 558 szt. + protokół badania neuropatologicznego,

karta pobrania materiału, epikryza, wyniki badań laboratoryjnych/ sekcyjnych – 5 273 szt. = 69 476,00 szt. dok. zawierających info. sektora

publicznego, przeznaczonych do digitalizacji w ramach inwentaryzacji – której protokół stanowi załącznik nr 18 do wniosku. Wskazane 69 476 szt.

zasobów w wyniku realizacji projektu zostaną przetworzone z postaci analogowej do postaci cyfrowej i stanowią zasoby nauki, które zostaną

przeznaczone do ponownego wykorzystania dla celów niekomercyjnych –bezpłatnie. 1 szt. odzwierciedla we wskaźniku 1 szt. danego rodzaju

zasobu np. protokołu badania neuropatologicznego – niezależnie od liczby części plików w których zostanie zdigitalizowany.Liczba udostępnionych

on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] - 69 476. Wszystkei zdigitalizowane zasoby zostaną udostępnione w 100%

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary
Wartość bazowa Wartość docelowa

Wskaźniki specyficzne dla programu

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary
Wartość docelowa

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary
Wartość bazowa Wartość docelowa

Wskaźniki specyficzne dla projektu

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary
Wartość docelowa

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Nazwa wskaźnika
Jednostka

miary
Wartość bazowa Wartość docelowa

8c. Uzasadnienie wartości docelowej wskaźników

Uzasadnienie wartości docelowej wszystkich wskaźników
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na nowo powstałej bazie Digital Brain. Tzw. „kolekcję mózgów IPiN” – 5 273 szt. + bloczki parafinowe określonych struktur mózgu – 24 372 szt.

+preparaty histologiczne i/lub immunochemiczne – 34 558 szt. + protokół badania neuropatologicznego, karta pobrania materiału, epikryza, wyniki

badań laboratoryjnych/ sekcyjnych – 5 273 szt. = 69 476,00.Liczba utworzonych API [szt.] – 1 szt. W ramach projektu utworzone zostanie WebAPI,

pozwalające systemom zewnętrznym na pobieranie danych z projektowanego systemu IPiN poprzez odpowiednie funkcje Web Service (SOAP,

REST). Zastosowane będą otwarte standardy wymiany danych bazujących na XML, JSON.Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API

[szt.] – 1 szt. - w ramach projektu nastąpi stworzenie WebAPI, w związku z czym należy przyjąć, iż zapewni ono dostęp do 1bazy danych

online.Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 123 310 szt/rok - wartość jest realna do osiągnięcia

oszacowana na podstawie zainteresowania wynikającego z przeprowadzonych ankiet oraz wielkości grupy docelowej. Zakłada się, iż z bazy

skorzysta:- co 2 lekarz,socjolog, psycholog, psychiatra, - wszystkie uniwersytety oraz jednostki naukowe - co 10 placówka medyczna, - co 100

organizacja pozarządowa, instytucja przemysłu farmaceutycznego, - co 100 pracownik naukowy, - co 10 dziennikarz co daje sumę: 99 220, W

związku z tym, iż Digital Brain wejdzie w skład bazy BBMI, do liczby pobrań odtworzeń dodano również liczbę potencjalnych użytkowników bazy

BBMI - 66/ dzień = 24 090. Suma= 99 220+24090=123310.Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego – 3,2 TB. Założono, iż

wszystkie zdjęcia zasobów będą wykonywane w technologii 2d. Po przeprowadzonych wstępnych testach, stwierdzono, że:- „bank mózgów”

wymaga zdjęć w rozdzielczości zajmującej 12 megabajtów pamięci, przypadającej na 1 mózg = 12 x 5273=1,81 TB,- bloczki parafinowe określonych

struktur mózgu wymagają zdjęć w rozdzielczości zajmującej 4 megabajty pamięci, przypadającej na 1 bloczek = 4 x 24 372=0,09 TB- preparaty

histologiczne i/lub immunochemiczne wymagają zdjęć w rozdzielczości zajmującej 4 megabajty pamięci, przypadającej na 1 preparat = 4 x 34 558 =

1,3 TB- dane z protokołów sekcyjnych wpisywane będą ręcznie według określonego schematu.RAZEM=1,8+0,09+1,3= 3,2Rozmiar udostępnionych

on-line informacji sektora publicznego – 3,2 TB – wszystkie zdigitalizowane zasoby zostaną udostępnione:- „bank mózgów” wymaga zdjęć w

rozdzielczości zajmującej 12 megabajtów pamięci, przypadającej na 1 mózg = 12 x 5273=1,81 TB,- bloczki parafinowe określonych struktur mózgu

wymagają zdjęć w rozdzielczości zajmującej 4 megabajty pamięci, przypadającej na 1 bloczek = 4 x 24 372=0,09 TB- preparaty histologiczne i/lub

immunochemiczne wymagają zdjęć w rozdzielczości zajmującej 4 megabajty pamięci, przypadającej na 1 preparat = 4 x 34 558 = 1,3 TB- dane z

protokołów sekcyjnych wpisywane będą ręcznie według określonego schematu.RAZEM=1,8+0,09+1,3= 3,2Liczba wygenerowanych kluczy API - 1

szt. Cel określony w programie POPC i przedstawione założenia projektu są spójne. Realizacja projektu przyczyni się pośrednio do osiągnięcia

wskaźników:a) odsetek internautów pozytywnie oceniających łatwość znalezienia informacji sektora publicznego - IPiN udostępni zbiory, na które

istnieje duże zapotrzebowanie oraz którymi interesuje się spora grupa osób (prywatnych i instytucji). IPiN jest instytucją publiczną. Wyrażone

miernikiem, liczby pobrań, dane odnośnie zainteresowania efektami projektu w ciągu roku od jego zakończenia, będą stanowić odzwierciedlenie

popytu na dane publiczne. Poziom zadowolenia internatów będzie wzrastał liniowo, zgodnie ze wzrostem dostępności informacji publicznej – projekt

przyczyni się do wzrostu dostępności danych – zastosowane zostaną wszelkie wymagania dla osób niepełnosprawnych oraz inne np. wymagania

WCAG 2.0 na poziomie wyższym niż AA, w związku z tym wzrośnie ocena łatwości znalezienia informacji sektora publicznego,b) odsetek

internautów pozytywnie oceniających użyteczność informacji sektora publicznego –Projekt odpowiada na zdefiniowane i zbadane potrzeby grupy

odbiorców, do których jest kierowany. Dzięki digitalizacji zasobów beneficjenci ostateczni uzyskają dostęp do zbiorów aktualnie w żaden sposób

niezdigitalizowanych i niedostępnych poza koniecznością odwiedzin w IPiN. Oceniając wpływ projektu na ten wskaźnik należy odpowiedzieć na

pytanie: na ile przewidziane projektem zmiany, wywołane jego realizacją, będą korzystne z punktu widzenia jego przyszłych beneficjentów. Dla

Beneficjentów projektu – grupy docelowej wartość projektu będzie ogromna:- uzyskają dostęp do zasobów, do których dotąd nie było zdalnego

dostępu – z zasobami można zapoznać się tylko w siedzibie IPiN, co często było niemożliwe, w przypadku niektórych zainteresowanych,- szerokie

grono odbiorców (osoby fizyczne) – uzyskają dostęp on-line do zasobów nauki, które nie były dostępne. Projekt realizuje następujące wskaźniki

produktu dla celu szczegółowego nr 4 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego: Liczba podmiotów, które udostępniły on-

line informacje sektora publicznego.

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - 1 szt. mierzony poprzez zliczenie liczby podmiotów które zostały

wskazane w umowie o dofinansowanie projektu., dokument weryfikujący: Umowa o dofinansowanie projektu IPiN, weryfikowany 1 raz na początku

projektu – II kw 2018Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] – 69 476. – weryfikowany na

podstawie raportów generowanych cyklicznie (raz na koniec miesiąca), od momentu rozpoczęcia wprowadzania danych do bazy danych.

Generowane z bazy danych. Metoda pomiaru: Porównanie wartości z poszczególnych raportów z wartością prognozowaną.Liczba udostępnionych

on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] - 69 476. - wygenerowane za pomocą modułu raportowego bazy Digital

Brain raporty systemowe związane z liczbą udostępnionych na portalu dokumentów. Raport będzie wygenerowany raz na koniec projektu (po

uruchomieniu on-line pracy portalu).Liczba utworzonych API [szt.] – 1 szt. wskaźnik weryfikowany na podstawie powstałej dokumentacji technicznej

oraz raportu po uruchomieniu bazy. Jeden raz w projekcie, na koniec 2018 r.Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] – 1 szt. -

. wskaźnik weryfikowany na podstawie powstałej dokumentacji technicznej oraz raportu po uruchomieniu bazy. Jeden raz w projekcie, na koniec

Sposób pomiaru wszystkich wskaźników
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2018 r.Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 123 310 sposób pomiaru: wygenerowane za

pomocą modułu raportowego raporty systemowe związane z liczbą pobrań dokumentów. Raport będzie generowany raz na trzy miesiące. Raport

będzie wskazywał dane narastająco.Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego – 3,2 TB. weryfikowany na podstawie raportów

generowanych cyklicznie (raz na koniec miesiąca), od momentu rozpoczęcia wprowadzania danych do bazy danych. Generowane z bazy danych

Digital BrainRozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego – 3,2 TB - wygenerowane za pomocą modułu raportowego raporty

systemowe. . Raport będzie wygenerowany raz na koniec projektu (po uruchomieniu on-line pracy portalu Digital Brain).Liczba wygenerowanych

kluczy API – 1 - wskaźnik weryfikowany na podstawie powstałej dokumentacji technicznej, weryfikowany na koniec realizacji projektu.

Wszystkie zasoby nauki objęte projektem stanowią własność IPiN, są chronione do 20 lat od momentu rozpoznania – jako dowód medyczny.

Zasady przechowywania dokumentacji medycznej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015 poz.2069). Udostępnione dane nauki będą anonimizowane. W bazie

danych udostępnionych nie będzie danych personalnych, umożliwiających identyfikację (imię, nazwisko, PESEL), wszystkie dane będą dostępne

do ponownego wykorzystania na zasadzie licencji OA. Udostępniane zasoby nauki nie są przedmiotem praw autorskich. Zasoby zostaną

udostępnione na zasadzie wolnych licencji. Baza Danych oznaczona zostanie Znakiem Domeny Publicznej Creative Commons. Projekt jest gotowy

do realizacji, nie jest uzależniony od uruchomienia produktów innych projektów, nie wymaga zmian w obecnym stanie prawnym. Wszelkimi prawami

do zasobów objętych projektem dysponuje IPiN jako ich właściciel. Nie występują prawne ograniczenia dla ponownego wykorzystania zasobów.

Wszystkie (100%) zasoby w ramach projektu będą udostępniane bezpłatnie, bez konieczności logowania się do systemu oraz zakładania kont w

bazie danych.

Zastosowane zostaną technologie spełniające WCAG 2.0 AA lub wykraczające poza.Będziemy sprawdzać, czy elementy graficzne mają zwięzły

tekst alternatywny który opisuje co znajduje się na grafice, lub, jeśli grafika jest odnośnikiem – dokąd prowadzi ten odnośnik. Sprawdzimy czy grafiki

dekoracyjne posiadają pusty atrybut alt (nie zakłócają odbioru treści). Zweryfikujemy czy generowane pliki np.: PDF mają strukturę pozwalającą na

odczytanie osobom niedowidzącym. Będzie sprawdzana dostępność wszystkich elementów sterujących bazy danych z poziomu klawiatury. Będzie

sprawdzana obecność elementów tła, pod kątem występowania dynamicznych obrazów tła oraz migających elementów w zakresie 2 Hz do 55 Hz.

Przeprowadzimy audyt przez jednostkę certyfikującą a wyniki z tego raportu zostaną udostępnione na stronie internetowej. Na poziomie projektu

zaplanowano również sprawdzenie poziomu dostępności interfejsów i treści systemu pod kątem zgodności z WCAG 2.0. poprzez wykorzystanie

dostępnych bezpłatnych walidatorów (np. Walidator WAVE, Total Validator, Utilitia). Dzięki tym narzędziom po przygotowaniu projektu strony www

cyklicznie (co najmniej 3 krotnie w odstępach miesięcznych) będzie przeanalizowana zgodność strony www oraz weryfikacja poprawności kodu

semantycznego. Walidacja będzie przeprowadzana do momentu potwierdzenia zgodności ze standardem.

Aby podnieść i wspierać model otwartych danych z punktu widzenia swobodnej wymiany i wzrostu ich dostępności, zalecane jest zastosowanie

standardu metadanych – opisu digitalizowanych zbiorów. Na świecie istnieje kilka światowych schematów i standardów metadanych oraz dobrych

praktyk, stąd bezcelowe jest tworzenie od podstaw nowych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb różnych zbiorów zgromadzonych w polskich

instytucjach nauki. IPiN przeprowadził analizę wskazanych standardów i zdecydował się na zastosowanie elementów standardu Dublin Core

definiujących procedury zarządzania danymi. Podczas realizacji projektu nastąpi weryfikacja i ostateczne określenie zakresu, w którym standard ten

może zostać bezpośrednio użyty na gruncie polskim oraz z uwagi na specyfikę zasobów IPiN. Dublin Core jest najprostszym i najbardziej

podstawowym standardem metadanych, rozwijanym i upowszechnianym przez Dublin Core Metadane Initiative. Stosowany jest on w wielu

projektach dla jednostek m.in. z zakresu nauki, takich jak np. Biblioteka Narodowa czy repozytorium Europeana, które jest wspólnym punktem

dostępu do zbiorów i katalogów o księgach bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie. Dzięki zastosowaniu standardu opisu metadanych Dublin

Core, zasoby będą mogły być z powodzeniem prezentowane na wspólnych platformach internetowych wraz ze zbiorami nauki zagranicznych

jednostek, co pozwoli znacząco poszerzyć krąg odbiorców projektu.Standard Dublin Core definiuje 15 podstawowych metadanych:Twórca

9. Model udostępnienia zasobów

Opis prawnego modelu udostępnienia zasobów

Zakres bezpłatnego cyfrowego udostępniania zasobów objętych projektem

10. Standard udostępnionych zasobów

Poziom dostępności zasobów względem wymagań określonych w WCAG 2.0

Standard metadanych opisujących zasoby cyfrowe udostępnione w projekcie

900da5ee0c78c36c5c683e01d889f335 Strona 12 z 42



Jednostka - w głównej mierze odpowiedzialny za powstanie zasobu Współtwórca - jednostka odpowiedzialna za udostępnienie zasobu Temat -

tematyka opisywanego zasobu Opis - opis zasobu Wydawca - jednostka odpowiedzialna za udostępnienie zasobu Data - pojedyncza data lub

okres związany ze zdarzeniem, mającym miejsce w cyklu istnienia zasobu Rodzaj - istota lub gatunek zasobu.Format - format pliku, fizycznego

obiektu lub wymiary zasobu.Identyfikator – wyróżnik jednoznacznie wskazujący dany zbiór, najlepiej jest identyfikować zasób za pomocą

sformalizowanych ciągów znaków, zgodnie z danym systemem identyfikacji (np. ISBN)Źródło - zasób, z którego pochodzi opisywany zasób Język -

język zasobu Powiązanie - powiązany zasób Zasięg - umiejscowienie treści zasobu w czasie i przestrzeni, przestrzeń jego zastosowania lub

jurysdykcja, której podlega Prawa - informacje o prawach zawartych w zasobie lub o prawach do zasobu.

Projekt ma za zadanie udostępniać 100% (wszystkich) zasobów w sposób bezpłatny. Wszelkie metadane, pełne teksty, zdjęcia czy inne informacje,

będą dostępne dla każdego użytkownika bez ponoszenia jakichkolwiek opłat czy potrzeby rejestracji. Wszystkie obiekty gromadzone i

prezentowane w repozytorium będą opisane metadanymi. Dane w repozytorium będą udostępniane do indeksacji zewnętrznym silnikom

wyszukiwania (np.: Google, czy inne) w celu poprawienia ich widzialności . (pozycjonowania). Będziemy pozycjonować naszą bazę danych,

będziemy umieszczać linki zewnętrzne ( m.in. z BioBanków, ale również z np.: innego wskazanego przez IPiN źródła)Planowane jest uzyskanie 5

gwiazdek według skali „5 Star Open Data”, Wszystkie dane cyfrowe pobierane z systemu będą mogły być prezentowane przez inne systemy

zgodnie z piątym poziomem “5 Star Open Data”. Będzie możliwość pełnego przeszukiwania danych i linkowania do innych baz danych i otwartych

informacji. Projekt Digital Brain będzie udostępniał 100% zgromadzonych informacji, również w postaci źródłowych zdjęć, konkretnych informacji

protokołów sekcyjnych (bez danych wrażliwych) .

W ramach projektu utworzone zostanie WebAPI, pozwalające systemom zewnętrznym na pobieranie danych z projektowanego systemu IPiN

poprzez odpowiednie funkcje Web Service (SOAP, REST). Zastosowane będą otwarte standardy wymiany danych bazujących na XML, JSON. Ze

względów bezpieczeństwa API nie będzie umożliwiało modyfikacji danych oferowanych przez IPiN, Dostęp poprzez API będzie skutkował jedynie

zapisami związanymi z aktywnością czy edycją profilu użytkownika/systemu. Wszystkie dane cyfrowe pobierane z systemu będą mogły być

prezentowane przez inne systemy zgodnie z piątym poziomem “5 Star Open Data”. Będzie możliwość pełnego przeszukiwania danych i linkowania

do innych baz danych i otwartych informacji (prezentowane źródła będą miały stałe linki oraz opisy w formacie XML/JSON, które będą mogły być

umieszczane na innych stronach www, portalach społecznościowych).

W projekcie wszystkie udostępnione zdjęcia zasobów należy traktować jako dane surowe na podstawie których dalej będą mogły być prowadzone

badania, wyciągane wnioski. Liczba tych zasobów jest więc równa ilości zdjęć wykonanych dla: -. „kolekcji mózgów IPiN” – 5 273 szt. - bloczków

parafinowych określonych struktur mózgu – 24 372 szt., o-preparatów histologicznych i/lub immunochemicznych – 34 558 szt., każdy pojedynczy

zasób traktuje się jako 1 sztukę, niezależnie od ilości zdjęć go prezentujących.

Nie

Bez pomocy publicznej

Projekt wpływa pozytywnie na politykę równości szans i niedyskryminacji poprzez: 1. Zapewnienie wsparcia osób z trudnościami na rynku pracy

poprzez oferowanie stanowisk pracy dla wszystkich osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w tym osób starszych, niepełnosprawnych czy też

obcokrajowców. 2. Zapewnienie szkoleń dla nowozatrudnionych pracowników.3. Pozytywnym wpływem na równouprawnienie płci będzie możliwość

pracy zdalnej, ułatwiając dostęp do stanowiska np. osobom niepełnosprawnym.4. W ramach projektu nastąpi dostosowanie planowanej do

utworzenia bazy danych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w efekcie portal spełni wymagania WCAG 2.0 (wytyczne dotyczące ułatwień w

dostępie do treści publikowanych w internecie) na poziomie przewyższającym poziom AA.5. W wyniku realizacji projektu użytkownicy, w tym osoby

niepełnosprawne, będą mogły uzyskać dostęp do zasobów bez konieczności wychodzenia z domu i przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi

Poziom otwartości zasobów udostępnionych w projekcie w skali 5 Star Open Data

Opis interfejsów dla programistów (API) przewidzianych w projekcie oraz ich dokumentacji

Zakres udostępnionych danych surowych/źródłowych

11. Pomoc publiczna i pomoc de minimis

Pomoc publiczna

Charakter wsparcia

12. Wpływ Projektu na zasady horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w rozporządzeniu 1303/2013

Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
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piętrami budynku IPiN.W projekcie nie występują bariery w dostępie do zasobów (produktów, infrastruktury) i stanowisk pracy ze względu na płeć,

pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Projekt przewiduje wsparcie osób z

trudnościami na rynku pracy, a tym samym wykazuje się pozytywnym wpływem na politykę równości szans i niedyskryminacji.

Projekt wpływa pozytywnie na politykę równości szans kobiet i mężczyzn z uwagi na: 1. Oferowanie stanowisk pracy dla wszystkich osób, zarówno

kobiet, jak i mężczyzn.2. Pozytywnym wpływem na równouprawnienie płci będzie możliwość pracy w elastycznych godzinach lub pracy zdalnej,

ułatwiając dostęp do stanowiska np. kobietom czy mężczyznom podlegającym aktywizacji zawodowej po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym

oraz wychowującym dzieci, co ułatwi pogodzenie życia zawodowego z prywatnym bez uszczerbku dla żadnego z nich.3. W projekcie nie wystąpią

różnice w wysokości wynagrodzeń w zależności od płci.4. Z produktów, będących efektem projektu będą mogły korzystać zarówno kobiety, jak i

mężczyźni.

Prace adaptacyjne prowadzone w ramach projektu są zgodne są z przepisami wspólnotowymi i krajowymi regulującymi kwestie środowiskowe.

Wszystkie działania odpowiadają przepisom dyrektywy 90/313/EWG – Dyrektywy Rady z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu

informacji o środowisku. Zastosowane rozwiązania technologiczne i techniczne a także funkcjonalne zgodne są z obowiązującymi przepisami i

normami. Na etapie prac adaptacyjnych, prac instalacyjnych oraz zakupu i instalacji wyposażenia nie przepisuje się znaczącego oddziaływania na

środowisko. Zakupiony sprzęt będzie spełniał wszelkie normy w zakresie zużycia energii elektrycznej i przyczyni się do minimalizowania zużycia

energii. Na każdym etapie realizacji inwestycji przewiduje się zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju.Definicja rozwoju zrównoważonego

(Sustainable Development), zdecydowanie różna od czysto ekonomicznej definicji zrównoważonego wzrostu gospodarczego, po raz

pierwszyzostała podana w Raporcie "Nasza Wspólna Przyszłość”, który powstał w 1983 roku pod egidą Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju

Organizacji Narodów Zjednoczonych i przewodnictwem Pani Gro Brutland, Premiera Norwegii a w ślad za tym Raportem w "Agendzie 21". W

Raporcie tym pojęcie "sustainable development" zdefiniowano jako prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej generacji bez

ograniczania praw przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych. Definicja ta wskazuje, że rozwój gospodarczy i cywilizacyjny

obecnego pokolenia nie powinien odbywać się kosztem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i niszczenia środowiska, dla dobra przyszłych

pokoleń, które też będą posiadały prawa do swego rozwoju – w związku z tym projekt ma pozytywny wpływ na realizację tej polityki, nie odbywa się

kosztem niszczenia i wyczerpywania zasobów, a wręcz przeciwnie dąży do udostępnienia i zachowania przed zniszczeniem ważnych zasobów

naukowych.

Tak

1

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Digitalizacja wycinków mózgów.

Nie dotyczy - projekt finansowany ze środków własnych IPiN

43 000,00

2010-01-01

2017-09-30

Zakończone

Digitalizacja polegająca na wykonywaniu zdjęć części zasobów (wycinków mózgów) dla celów

szkoleniowych, publikacji, wykładów.

Projekt nie jest zależny od innych przedsięwzięć.

Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Zgodność projektu z zasadami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju

13. Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi w latach 2007-2013 oraz 2014-2020

Powiązanie projektu z innymi projektami

realizowanymi w latach 2007-2020

Podmiot realizujący lub typ podmiotu

Nazwa/tytuł projektu lub typ projektu

Numer umowy o

dofinansowanie/porozumienia

Wartość ogółem

Okres realizacji
od

do

Stan realizacji

Opis rodzaju powiązania

Rozwiązanie alternatywne na wypadek opóźnień lub braku realizacji projektów warunkujących powodzenie danego projektu
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Planowany projekt będzie umożliwiał dwustronną wymianę danych z planowanym do realizacji przez Ministerstwo Cyfryzacji projektem KRONIK@.

Format metadanych bazy AGRO powinien być zbieżny ze standardami powszechnie przyjętymi i akceptowanymi. Takie rozwiązanie zapewnić ma

kompatybilność z innymi systemami informatycznymi np. z projektowaną platforma, tworzoną w ramach projektu KRONIK@. Projekt KRONIK@ nie

jest jednak zależny w żaden sposób od planowanego projektu, również projekt "Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w

Warszawie" nie jest uzależniony od wyników innych projektów - rozwiązanie jest zaplanowane tak, aby mogło działać w określonej technologii

samodzielnie. Realizacja projektu "Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie" wpłynie na planowane do realizacji

dalej w Instytucje działania depalatalizacyjne. Realizowano projekty digitalizacji (wymienione powyżej) – jednak ze względu na brak sprzętu i

środków oraz profesjonalnego środowiska, w którym można realizować prace (chociażby pomieszczenia przystosowanego do tych działań) było

mocno ograniczone i dość rozciągnięte w czasie. IPiN w swych planach ma zamiar zdigitalizować wszystkie zasoby będące jego własnością (projekt

obejmuje tylko zasoby Zakładu Neuropatologii) – realizacja projektu przyczyniłaby się, więc do możliwości wykonania tego planu, przyśpieszenia

prac i realizacji misji Instytutu. Bez stworzenia pracowni digitalizacji, zakupu odpowiedniego sprzętu, budowy portalu do udostępniania zasobów,

kolejne prace digitalizacyjne będą musiały być realizowane dotychczasową metodą, a to oznacza, że jeszcze długo odbiorcy nie będą mieli dostępu

do zasobów nauki posiadanych przez IPiN. Realizowany projekt ma również drugi aspekt – dotyczący zasobów ludzkich – aktualnie nikt nie kształci

specjalistów w zakresie digitalizacji zasobów takich jak np. preparaty mózgu – każdy materiał przed jego udostępnieniem musi zostać odpowiednio

przygotowany Przewidziane w projekcie szkolenia pozwoliłyby również na wykształcenie kadry niezbędnej do prowadzenia działańdigitalizacyjnych.

Podsumowując realizacja projektu wpływa, zatem na planowane w przyszłości projekty w następujący sposób:- remont pozwoli na stworzenie

profesjonalnych stanowisk pracy w odpowiednio przystosowanej pracowni digitalizacji, dbając tym samym o zachowanie zasobów – nieodpowiednie

warunki mogą źle wpływać na stan niektórych zasobów - zakup niezbędnego wyposażenia – pozwoli na szybszą realizację prac, można nawet

stwierdzić, iż umożliwi realizację prac – dziś pracownicy nie są w stanie digitalizować zasobów, gdyż nie dysponują odpowiednim sprzętem,-

stworzenie portalu umożliwiudostępnianie zasobów dla szerokiego grona odbiorców,- szkolenia pracowników pozwolą na wykształcenie kadry, która

później może brać udział w dalszych pracach digitalizacji zasobów.Jak wskazują wszystkie powyższe opisy, projekt stanowi początek prac

digitalizacji, jednocześnie uzależniając od jego realizacji wszystkie dalsze prace. Brak jego realizacji bardzo negatywnie wpłynie na działania IPiN –

jest on więc niezbędny do realizacji.Zgodność z projektem KRONIK@ została opisana na str. 46 - 48 SW.

W Polsce nie istnieją bazy danych medycznych, które prezentowałyby zasoby objęte projektem, ponieważ żadna instytucja nie dysponuje takim

zbiorem jak IPiN. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika opracowało największy w Polsce, interaktywny atlas histologiczny,

wykorzystywany na potrzeby prowadzonych przez Uczelnię zajęć dla studentów. Atlas składa się ze zdjęć przygotowanych z preparatów

pokazowych używanych w trakcie zajęć z przedmiotu histologia w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii. Bazy tej nie da się jednak porównać

do planowanej do stworzenia gdyż zawiera jedynie pojedyncze zdjęcia preparatów, nie skupia się na preparatach związanych z chorobami mózgu,

a dodatkowo nie zawiera żadnych dodatkowych informacji – protokołów badania. Baza jest, więc nieużyteczna dla lekarzy, którzy mogą jedynie

przejrzeć zdjęcia preparatów.Atlas całego mózgu (The Whole Brain Atlas - Harvard University) jest miejscem prezentacji CT, MRI i PET oraz filmów z

mózgu w normalnym stanie i zmian w miarę wieku. Pozwala na przeglądanie różnych rodzajów udarów, guzów, choroby Alzheimera, Huntingtona i

innych chorób zwyrodnieniowych oraz różnych chorób zakaźnych. Należy jednak zaznaczyć, iż baza jest uboższa niż baza IPiN. Mniej dostępna dla

studentów i lekarzy – prowadzona przez zagraniczną jednostkę.Produkty projektu nie powielają się więc z żadnymi innymi realizowanymi dotąd

projektami. Zasoby IPiN są unikalnymi zbiorami, do których prawa posiada wyłącznie IPiN. Jak już wskazywano wcześniej Instytut działa już 50 lat, w

tym czasie stał się potentatem w zakresie badań nad chorobami mózgu. Jest jedynym tego typu Instytutem w Polsce. W związku z tym żadna inna

instytucja realizująca projekty digitalizacji nie mogła objąć udostępnianiem, zasobów przeznaczonych do digitalizacji w niniejszym projekcie.Zasoby

IPiN poza fizyczna możliwością wypożyczenia na miejscu w siedzibie IPiN nie są w żaden sposób udostępniane. Zasoby przeznaczone do

digitalizacji nie powielają działań prowadzonych przez IPiN w ostatnich latach, co potwierdza załączniki do wniosku:Inwentaryzacja zasobów

poddanych digitalizacji-zał. 18. Powstały portal WWW nie będzie powielał efektów wcześniejszych prac – jak wskazano wcześniej istniejąca

konkurencja nie skupia się na zasobach posiadanych przez IPiN.

Nie

Wpływ Projektu na realizowane lub planowane do realizacji projekty

Uzasadnienie niepowtarzalności udostępnianych treści w kontekście produktów innych projektów z lat 2007-2020

14. Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe

15. Projekt generujący dochód
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Nie dotyczy

Przyjęta została metodyka PRINCE2 zostanie uruchomionych 8 procesów:1.Strategiczne Zarządzanie 2.Planowanie 3.Uruchamianie Działań

/Przygotowanie Założeń 4.Inicjowanie 5.Sterowanie Etapem 6.Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów 7.Zarządzanie Zakresem Etapu 8.Zamykanie

Podczas wykonywanych zadań prowadzona będzie okresowa analiza ryzyka i zarządzenie nim.Wykonalność instytucjonalną i merytoryczną

gwarantuje IPiN, jako wnioskodawca odpowiedzialny za realizację projektu. Do realizacji zadania zarządzanie projektem zgodnie z metodologią

PRINCE2 wybrany zostanie odpowiedni Wykonawca, zaangażowane będą również następujące jednostki: Komitet Sterujący: Kierownik Zakładu

Neuropatologii IPiN + Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Strategii i Rozwoju + , Koordynator Projektu jako Komitet Wspomagający Realizację.

Aby osiągnąć powodzenie projektu należy stosować metodykę PRINCE2 w odpowiedni optymalny do zakresu sposób, tzn. ani rygorystycznie, ani

powierzchownie, aby uniknąć nadmiernej biurokratyzacji procesu zarządzania oraz ciągłych bezproduktywnych spotkań. Należy zarządzać:

zakresem, wymaganiami, terminami, kosztami, jakością, ryzykiem, zespołem projektowym, komunikacją, zmianą, dokumentacją. IPiN wraz z

zespołem projektowym, będzie odpowiedzialna za koordynację i zarządzanie pod względem rzeczowym i fin. m.in:Opracowanie i złożenia wniosku, a

po jego ostatecznym zatwierdzeniu do dofinansowania podpisze umowę o dof. Sprawną realizację projektu Sprawozdawczość, monitoring i

rozliczenia fin. z IP Obsługę księgowo-fin.Przekazywania uczestnikom projektu informacji dotyczącej bieżącej, rzeczowej i finansowej realizacji

projektu Trwałość projektu w trakcie jego realizacji oraz przez okres 5 lat od daty jego zakończenia Przygotowywanie i przeprowadzenie

postępowania o udzielenie zamówień publicznych.Komitet sterujący – podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących realizacji

Projektu•dokonywanie zmian dotyczących realizacjiProjektu•informowanie IPiN o przebiegu realizacji Projektu i ewentualnych nieprawidłowościach i

zagrożeniach związanych z realizacją Projektu•dbanie o płynność finansową w Projekcie•monitoring na poziomie strategicznym realizacji Projektu

Koordynator:•podejmowanie niezbędnych działań mających na celu osiągnięcie wskaźników rezultatu,•nadzór nad prawidłową realizacją

merytorycznych działań projektu,zgodnie z wymogami PO PC oraz obowiązującymi przepisami krajowymi, w oparciu o umowę o dof. wraz z

załącznikami,•informowanie zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu,•planowanie i podejmowanie

wszelkich działań związanych z terminową i prawidłową realizacją,•nadzorowanie dokumentacji wymaganej do prawidłowej realizacji projektu, •

koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z promocją, ewaluacją, realizacją oraz rozliczeniem projektu,•monitorowanie postępów i poziomu

osiągnięcia rezultatów oraz postępu fin., podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku problemów,•organizowanie

spotkań monitorujących z pracownikami •prowadzenie kontroli realizacji działań oraz nadzór nad monitoringiem wykorzystania materiałów do części

praktycznych oraz innych towarów zakupionych w ramach projektu,•udział w kontrolach prowadzonych przez organy zewnętrzne,•zorganizowanie

biura projektu zgodnie z założeniamii wytycznymi (zakupy, oznakowanie),•zapewnienie właściwego przepływu informacji pomiędzy

pracownikami,•kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego. Wybrany Wykonawca: •nadzór nad prawidłową

realizacją merytorycznych działań •planowanie i podejmowanie wszelkich działań związanych z terminową i prawidłową realizacją•wspieranie i pomoc

w działaniach koordynatora, bieżące kontakty i korespondencja, wyjaśnianie nieprawidłowości •przygotowywanie dokumentacji wymaganej do

prawidłowej realizacji•zgłaszanie do koordynatora projektu oraz uzgadnianie z nim wszelkich zmian w realizacji i budżecie projektu, współpraca ze

specjalistą ds. finansowych i specjalistą ds. zamówień publicznych projektu,•nadzorowanie odbioru zakupionego sprzętu,•współpraca z członkami

zespołu Koszty pośrednie: Stanowisko ds. księgowych •weryfikacja wniosków o płatność wraz z załącznikami,•nadzór nad opracowywaniem

dokumentacji, związanej z budżetem projektu, przygotowywanie formularzy zmian budżetowych•wspieranie działań kierownika w odniesieniu do

poszczególnych zadań•zgłaszanie koordynatorowi wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości•podejmowanie działań w celu zapewnienia płynnego

fin. •niezwłoczne informowanie kierownika o potencjalnych zagrożeniach fin.•współpraca z członkami zespołu•archiwizowanie

dokumentów•prawidłowe kwalifikowanie wydatków Stanowisko ds. kadrowych •przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zawieraniem

umów o pracę, rozwiązywaniem stosunku pracy, udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy,•przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z

zawieraniem umów zlecenia,•prowadzenie list obecności,•stała współpraca ze specjalistą ds. płac oraz pozostałymi pracownikami •udział w rekrutacji

•prowadzenie polityki kadrowej•prowadzenie ewidencji czasu pracy•prowadzenie dok. związanej z kierowaniem na szkolenia BHP,•prowadzenie

dok. związanej z kierowaniem pracowników na obowiązkowe adania lekarskie wstępne i okresowe,•prowadzenie teczek akt osobowych Stanowisko

ds. promocji projektu:•prowadzenie działań info.- promocyjnych •niezwłoczne informowanie kierownika projektu o potencjalnych zagrożeniach w

realizacji •współpraca z członkami zespołu •dystrybucja działań promocyjnych•monitorowanie wskaźników•podejmowanie inicjatyw i przygotowanie

planu imprez kulturalnych, w celu uzyskania określonych wskaźników Stanowisko ds. zamówień publicznych: •przygotowanie i prowadzenie

wymaganej dok. o udzielenie zamówienia publicznego dot. realizacji zadań projektu, zgodnie z ustawą PZP•zapewnienie zasad konkurencyjności i

przejrzystości wynikających z prawa wspólnotowego•przygotowanie SIWZ•szczegółowa analiza i ocena ofert•przygotowanie wzorów umów•

współpraca z koordynatorem oraz członkamizespołu Gr. projektowa 5 osób: 5 etatów. Koszty pracy poszczególnych pracowników projektu w ramach

procesu zarządzania projektem, będą finansowane z budżetu projektu w ramach zadania ” Koszty pośrednie", przedstawione w harmonogramie

Projekt generujący dochód

16. Przygotowanie do realizacji projektu

Zgodność realizacji projektu z metodyką zarządzania projektami
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poza wynagrodzeniem koordynatora które stanowi koszty bezpośrednie. Za prawidłową digitalizację zasobów zzdjęcia, retusz, przygotowanie

materiałów do digitalizacji, będą odpowiedzialni pracownicy - 16 osób. Kwalifikacje i doświadczenie pracowników zatrudnionych w Instytucie są na

wysokim poziomie merytorycznym. Pod względem merytorycznym osobą sprawującą nadzór nad wdrożeniem inwestycji jest IPiN, jednak wykonanie

tego zadania zostanie zlecone Wybranemu Wykonawcy nadzorowanemu w opisany powyżej sposób. Za utrzymanie rezultatów projektu po okresie

realizacji będzie odpowiedzialny IPiN. Zgodnie z przyjętymi procedurami wszystkie wydatki dotyczące realizacji projektu zostaną zaksięgowane na

odrębnych kontach syntetycznych i analitycznych umożliwiających wykazanie źródła pochodzenia środków.

Na potrzeby realizacji projektu wyłonieni zostaną wykonawcy i dostawcy w drodze przetargu nieograniczonego w oparciu o Ustawę Prawo zamówień

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) bądź w innej możliwej formie (jeśli wartość zamówienia, nie będzie

przekraczała kwoty z którą wiąże się przeprowadzenie przetargu nieograniczonego).Zaplanowano, iż do następujących prac niezbędne będzie

wykorzystanie usług obcych 1. Zarządzanie projektem zgodnie z metodologią PRINCE2- w związku z wymaganiami konkursu oraz brakiem

odpowiednich kompetencji w tym zakresie (Certyfikat PRINCE) zdecydowano się na skorzystanie z pomocy specjalistycznej firmy zarządzającej

projektami. Ze strony IPiN wyznaczony zostanie Komitet Sterujący oraz koordynator projektu, którzy będą korzystali ze wsparcia wybranego

Wykonawcy, odpowiedzialnego za spełnienie norm PRINCE2. W ramach zadania zarządzanie przewidziano również wybór wykonawcy, który

dokona kontroli jakości projektu poprzez przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie dostępności treści pod kątem zgodności z WCAG 2.0 –

dla spełnienia założeń projektowanego systemu zakłada się 3 uproszczone audyty dostępności - podane w formie tabeli zgodności z WCAG 2.0

wraz z rekomendacjami, badania z 6 osobami z niepełnosprawnością, audyt końcowy oraz wnioski z niego, a także audyt w zakresie wdrażania

krajowych i międzynarodowych norm – wymóg wynikający z założeń związanych ze spełnieniem wymagań konkursu.Dla realizacji celów projektu

konieczny jest: Remont pomieszczenia – dla celów utworzenia pracowni digitalizacji niezbędne jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych

zakładających m.in. odpowiednie oświetlenie, warunki klimatyczne, przyłącza, kontrolę dostępu. Aktualny stan pomieszczenia nie pozwala na

prowadzenie w nim prac digitalizacyjnych wraz zakupem wyposażenia (biurka, krzesła). Przewidziano również dostawę sprzętu – do utworzenia

pracowni digitalizacji niezbędne jest jej wyposażenie w odpowiedni sprzęt – Aparaty fotograficznych wraz z lampami makro, Mikroskop z nasadką

asystencką dla 5 osób z kamerą i komputerem z monitorem, Mikroskopy optyczne z kamerami i komputerami z monitorami, Mikroskop streoskopowy

z kamerą i komputerem z monitorem,Stół z 1 stanowiskiem do makroobrazowania, zestaw 2 stołów z 4 stanowiskami do makroobrazowania, Do

wykonywania pracy pracownicy będą również potrzebowali stanowisk komputerowych oraz laptopów, niezbędna jest, więc dostawa sprzętu

komputerowego. Należy rozbudować obecną serwerownię, zakupione zostaną od zewnętrznego dostawcy 2 serwery oraz licencje Vmare.

Zakupione zostaną również pozostałe licencje: Adobe Lightroom, czy niezbędne do prawidłowego działania sprzętu komputerowego i

wprowadzania danych do bazy oraz pracy nad digitalizacją (która obejmuje również opisywanie wykonanych zdjęć, tworzenie metadanych) licencje

Microsoft Office oraz program antywirusowy dla zakupionych stanowisk komputerowych. Wybrany Wykonawca będzie także odpowiedzialny za

dostarczenie dedykowanego archiwum modułowego na preparaty objęte digitalizacją. Dla udostępniania zasobów nauki w sieci Internet niezbędny

będzie zakup dedykowanego, tworzonego na zamówienie portalu WWW wraz z systemem zarządzania zdigitalizowanymi zasobami dla którego

działania konieczny jest zakup: 3 drukarek ze wsparciem serwisowym, terminalów do odczytywania danych przy archiwizacji, kompletu etykiet i kalek

do oznakowania archiwum. Również działania promocyjne zostaną powierzone odpowiedniemu wykonawcy, który będzie odpowiadał za:

identyfikację graficzna przedsięwzięcia,przygotowanie materiałów reklamowych w j.polskim i angielskim. Promocja obejmuje również: organizację

konferencji prasowej IPiN w Warszawie - podsumowanie realizacji projektu,prezentacja portalu i zasobów, zaproszeni goście, streaming w sieci,

udział w konferencji branżowej, przygotowanie i przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym dlanaukowców w siedzibie IPiN, organizację

wystawy promocyjnej w budynku IPiN w Warszawie.

W odniesieniu do powszechnie obowiązującego prawa projekt jest możliwy do realizacji i będzie z nim zgodny, w szczególności z regulacjami

dotyczącymi praw do udostępniania zasobów oraz późniejszego ich przetwarzania i wykorzystywania do dalszych badań. Właścicielem zasobów jest

IPiN i posiada prawa do późniejszego udostępniania zasobów (zasoby zostaną pozbawione danych wrażliwych zzanonimizowane) – PESEL, imię i

nazwisko pacjenta). Projektu nie dotyczą prawa autorskie – gdyż zasoby objęte projektem nie są nimi objęte.Inwestycja analizowana w niniejszym

dokumencie jest całkowicie przygotowana do realizacji pod względem organizacyjnym, prawnym, technicznym oraz finansowym i może ubiegać się o

dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Beneficjent jest przygotowany pod względem organizacyjnym do realizacji

projektu. Jak wskazano w punktach powyżej w ramach projektu przyjęto optymalne rozwiązania, które wskazują na przemyślaną strategię

poszczególnych etapów projektu. Wnioskodawca dokonał analizy swoich potrzeb, podjął decyzję o kolejności działań, metodzie prowadzenia

działań. Zostały zweryfikowane zbiory i sporządzony wykaz obiektów przeznaczonych do digitalizacji. Kolejność prac jest podyktowana potrzebami

IPiN oraz zainteresowanych osób i instytucji korzystających ze zbiorów instytucji.Wybrano rozwiązania techniczne i sprzętowe, które pozwolą na

Zapotrzebowanie w zakresie usług obcych

Przygotowanie do realizacji pod względem zgodności z otoczeniem prawnym
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dokonanie digitalizacji określonej ilości zasobów, przy wykorzystaniu potencjału organizacyjnego, kadrowego i czasowego. Przedstawione założenia

projektu wskazują, że wnioskodawca dokładnie przeanalizował możliwość realizacji projektu, wybierając rozwiązania spełniające potrzeby

wnioskodawcy i będące odpowiedzią na zapotrzebowania odbiorców. Badano więc wykonalność projektu pod względem prawa – zgodności z

ustawą prawo zamówień publicznych – pod tym względem projekt również jest wykonalny. Wybrany wariant będzie wymagał organizacji zamówień

według art. 11 ust. 8 ustawy PZP. W związku z tym terminy postępowań są realne do realizacji i zgodne z harmonogramem przewidzianym dla

projektu według wariantu 1.W zakresie realizacji projektu, nie ma, więc przeszkód prawnych, które uniemożliwią udostępnianie dóbr z

wykorzystaniem sieci Internet.

Wnioskodawca ze środków własnych w latach 2010-2017 realizował projekty digitalizacji (na potrzeby szkoleń, prezentacji itp.), polegały one na

wykonywaniu zdjęć części zasobów (wycinków mózgów), które później były wykorzystywane na potrzeby wewnętrzne IPiN. Koszt prowadzonych

działań: 43 000,00 zł. Wnioskodawca posiada więc odpowiednią wiedzę w zakresie zadań przewidzianych w projekcie oraz kadrę, która posiada

odpowiednie kwalifikacje do realizacji projektu. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z UE zostało opisane z SW na

str. 100-101.

Zadanie 1
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I

KONTROLA JAKOŚCI

Wynagrodzenie koordynatora

projektu - ponoszone przez cały

okres realizacji projektu - 36 msc - II

maj 2018 - kwiecień 2021. Podmiot

działania:Beneficjent.Usługa

zarządzania projektem zgodnie z

metodologią PRINCE 2 - ponoszona

przez cały okres realizacji projektu od

maja 2018 do kwietnia 2021(36 msc).

Zadanie obejmuje również zakup 2

audytów:- audyt zewnętrzny w

zakresie dostępności treści pod

kątem zgodności z WCAG 2.0 - I

kwartał 2019 r.,- audyt w zakresie

wdrażania krajowych i

międzynarodowych standardów - I

kwartał 2019 oraz III kwartał

2020.2016Podmiot

działań:Beneficjent + wybrany

WykonawcaWszystkie działania w

ramach tego zadania zostały

zaplanowane z

uwzględnieniemniezbędnych

postępowań w celu wyłonienia

poszczególnych wykonawców lub

uwzględniająctermin poszczególnych

prac od działań zależnych,

wyprzedzających, niezbędnych do

zrealizowania. Szczegółowy

harmonogram praczostał

Tak Nie Beneficjent

Doświadczenie instytucjonalne własne lub partnerów w realizacji projektów dotyczących cyfrowego udostępniania zasobów nauki

17. Zakres rzeczowy projektu

Zadanie Nazwa zadania

Opis działań planowanych do

realizacji w ramach wskazanych

zadań/czas realizaji/podmiot

działania

Wydatki

rzeczywiści

e

poniesione

Wydatki

rozliczane

ryczałtowo

Podmioty biorące udział w

realizacji zadania
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zaprezentowany w harmonogramie

Gantta oraz w ramach kamieni

milowych. Uzasadnienie wydatków

znajduje się w SW w rozdziale 8.1.8.

Rozbiciei uzasadnienie wysokości

wydatkówwedług głównych zadań

ujętych wewniosku o

dofinansowanie.

Zadanie 2

ZAKUP ORAZ ROZBUDOWA

INFRASTRUKTURY IT,

PRZYGOTOWANIE

POMIESZCZEŃ, SZKOLENIA

PRACOWNIKÓW

Zadanie obejmuje przygotowanie

pomieszczeń na potrzeby pracowni

digitalizacji (remont) oraz zakup

wyposażenia, które zostanie

zrealizowane na samym początku

projektu - II kwartał 2018, przez

Beneficjenta oraz wybranego

zgodnie z procedurami

Wykonawcę.Konieczny jest również

zakup: 2 serwerów, 1 licencji Vmare,

4 szt. Licencji Adobe Lightroom, 16

szt. Licencji Office Standard, 16 szt.

licencji programu

antywirusowego.Sprzęt do

digitalizacji: aparaty fotograficznych

wraz z lampami makro - 5 szt.,

mikroskop z nasadką asystencką dla

5 osób z kamerą i komputerem z

monitorem - 1 szt., mikroskopy

optyczne z kamerami i komputerami z

monitorami - 3 szt., mikroskop

streoskopowy z kamerą i komputerem

z monitorem - 1 szt., komputery do

stanowisk makrofotograficznych - 5

szt., stół z 1 stanowiskiem do

makroobrazowania - 1 szt., zestaw 2

stołów z 4 stanowiskami do

makroobrazowania - 1 szt., laptopy

dla osób wprowadzających dane do

bazy - 11 szt..Wszystkie powyższe

zakupy zostaną przeprowadzone w II

kwartale 2018 r., ogłoszone zgodnie

z obowiązującymi procedurami przez

Wnioskodawcę. W zadaniu udział

brać będzie wybrany dostawca

sprzętu. Zadanie przewiduje również

cykliczne szkolenia pracowników

wykonujących zadanie digitalizacji,

które będą odbywały się w II kwartale

2018/2019 i 2020 przez wybranego

pracownika IPiN. Wszystkie działania

w ramach tego zadania zostały

Tak Nie Beneficjent
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zaplanowane z

uwzględnieniemniezbędnych

postępowań w celu wyłonienia

poszczególnych wykonawców lub

uwzględniająctermin poszczególnych

prac od działań zależnych,

wyprzedzających, niezbędnych do

zrealizowania. Szczegółowy

harmonogram praczostał

zaprezentowany w harmonogramie

Gantta oraz w ramach kamieni

milowych. Uzasadnienie wydatków

znajduje się w SW w rozdziale 8.1.8.

Rozbiciei uzasadnienie wysokości

wydatkówwedług głównych zadań

ujętych wewniosku o

dofinansowanie.

Zadanie 3 BUDOWA ARCHIWUM

Wydatek obejmuje zdanie stworzenia

kompleksowego archiwum, które

będzie elementem stworzonej w

ramach projektu bazy danych.

Stworzone archiwum modułowe

będzie miejscem przechowywania

digitalizowanych zasobów. Stworzony

całościowy system pozwoli na

przechowywanie zasobów ich

udostępnianie a także łatwe fizyczne

zarządzanie zasobami -

wypożyczanie. Baza danych, której

stworzenie obejmuje zadanie 4

będzie więc przechowywała

informacje o zasobie (jego lokalizacji,

numerze, zdigitalizowanej wersji) oraz

udostępniała bezpłatnie wersję

zdigitalizowaną w internecie. W

momencie zamówienia i skorzystania

z usługi fizycznego udostępnienia

zasobów, wykorzystywane będzie

archiwum fizyczne powstałe w

niniejszym zadaniu. Dzięki

wykorzystaniu stworzonego archiwum

modułowego, 3 szt. drukarek ze

wsparciem serwisowym, 3 szt.

terminalów do odczytywania danych

przy archiwizacji oraz kompletu kalek i

etykiet do oznakowania archiwum. W

momencie zamówienia system

wskaże numer oraz miejsce

przechowywania danego zasobu.

Konieczne do stworzenia archiwum Tak Nie Beneficjent
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wyposażenie (drukarki, czytniki,

etykiety) zostanie zakupione w II

kwartale 2018 r. Natomiast archiwum

modułowe zostanie dostarczone w I

kwartale 2019 r. Od kolejnego

kwartału (II 2019) przez 30 miesięcy

(do II kwartału 2021) będzie również

świadczone wsparcie serwisowe

rozwiązania przez wybranego

wykonawcę. Za zadanie

odpowiedzialny będzie

Wnioskodawca oraz wybrany zgodnie

z obowiązującymi procedurami

Wykonawca. Wszystkie działania w

ramach tego zadania zostały

zaplanowane z

uwzględnieniemniezbędnych

postępowań w celu wyłonienia

poszczególnych wykonawców lub

uwzględniająctermin poszczególnych

prac od działań zależnych,

wyprzedzających, niezbędnych do

zrealizowania. Szczegółowy

harmonogram praczostał

zaprezentowany w harmonogramie

Gantta oraz w ramach kamieni

milowych. Uzasadnienie wydatków

znajduje się w SW w rozdziale 8.1.8.

Rozbiciei uzasadnienie wysokości

wydatkówwedług głównych zadań

ujętych wewniosku o

dofinansowanie.

Zadanie 4
BUDOWA BAZY DANYCH DO

UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW

Zaplanowane działania związane ze

stworzeniem dedykowanej bazy

danych będą toczyły się od momentu

wyboru Wykonawcy do IV kwartału

2018 r. W kolejnym kwartale (od I

kwartału 2019 r.) do końca projektu

(II kwartał 2021) przez wybranego

Wykonawcę świadczone będzie

wsparcie serwisowe. Podmiot:

Beneficjent + Wybrany Wykonawca.

Wszystkie działania w ramach tego

zadania zostały zaplanowane z

uwzględnieniem niezbędnych

postępowań w celu

wyłonieniaposzczególnych

wykonawców lub uwzględniając

termin poszczególnych prac od

działań zależnych,wyprzedzających,

niezbędnych do zrealizowania.

Tak Nie Beneficjent
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Szczegółowy harmonogram prac

został zaprezentowany w

harmonogramie Gantta oraz w

ramach kamieni milowych.

Zadanie 5 DIGITALIZACJA ZASOBÓW

Zadanie polegające na:- digitalizacji

zasobów poprzez tworzenie ich

cyfrowych kopii z wykorzystaniem

zakupionego sprzętu (przygotowanie

zasobów do robienia zdjęć,

wykonanie zdjęć, przygotowanie

zdjęć do udostępniania,

wprowadzania danych z protokołów

badań do systemu).Zadanie będzie

wykonywane przez zatrudnionych

bądź oddelegowanych do tych prac

pracowników (16 osób). Stworzony

zespół zostanie podzielony na

odpowiednie grupy. Termin:II kw

2018 – II kw 2021

r.Podmiotdziałania:

Beneficjent.Wszystkie działania w

ramach tego zadania zostały

zaplanowane z uwzględnieniem

niezbędnychpostępowań w celu

wyłonienia poszczególnych

wykonawców lub uwzględniając

termin poszczególnych prac od

działań zależnych,wyprzedzających,

niezbędnych do zrealizowania.

Szczegółowy harmonogram prac

zostałzaprezentowany w

harmonogramieGantta oraz w

ramach kamieni milowych.

Tak Nie Beneficjent

Będzie realizowana od samego

początku projektu (II kwartał 2018)

poprzez odpowiednie oznaczenie

miejsca realizacji projektu - tablica

pamiątkowa - 1 szt. (II kwartał 2021)

po następujące działania:-

stworzenie identyfikacji graficznej

przedsięwzięcia, przygotowanie

materiałówreklamowych w j. polskim i

angielskim (II kwartał 2018),-

umieszczenie informacji o projekcie

na stronie internetowej IPiN (II

kwartał 2018), - reklamy prasowe -

prasa branżowa (II kwartał 2018, III

kwartał 2019, II kwartał 2021),

Konferencja prasowa IPiN w
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Zadanie 6 PROMOCJA PROJEKTU

Warszawie - podsumowanie realizacji

projektu,prezentacja portalu i

zasobów, zaproszeni goście,

streaming wsieci (II kwartał 2021) -

naklejki lub tabliczki na maszynach i

urządzeniach (III kwartał 2018),

udział w konferencji branżowej (III

kwartał 2019, II kwartał 2020, I

kwartał 2021), organizacja wystawy

promocyjnej w budynku IPiN w

Warszawie (II kwartał 2021),

przygotowanie i przeprowadzenie

spotkań o charakterze edukacyjnym

dla naukowców w siedzibie IPiN (I i II

kwartał 2021). Podmiot działania:

Beneficjent +wybrany Wykonawca w

zakresie części prac.Wszystkie

działania w ramach tego

zadaniazostały zaplanowane z

uwzględnieniem niezbędnych

postępowań w celu

wyłonieniaposzczególnych

wykonawców lub uwzględniając

termin poszczególnych prac od

działań zależnych,wyprzedzających,

niezbędnych do zrealizowania.

Szczegółowy harmonogram prac

został zaprezentowany w

harmonogramie Gantta oraz w

ramach kamieni milowych.

Tak Nie Beneficjent

Koszty

pośrednie
Koszty pośrednie

Koszty pośrednie będą rozliczane

zgodnie z zasadami konkursu według

metody ryczałtowej i będą stanowiły

15% wartości pozycji: wynagrodzenia

związane z głównymi celami projektu.

Będą ponoszone od II kwartału 2018

do II kwartału 2021 - przez cały okres

realizacji projektu. Podmiot

odpowiedzialny: Beneficjent. Będą

obejmowały m in. koszty

specjalistyds.

kadrowych/księgowych/postępowań

publicznych/prawników itp.

osobyWszystkie działania w

ramachtego zadania zostały

zaplanowane zuwzględnieniem

niezbędnychpostępowań w celu

wyłonieniaposzczególnych

wykonawców lubuwzględniając termin

poszczególnychprac od działań

Nie Tak Beneficjent
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zależnych,wyprzedzających,

niezbędnych dozrealizowania.

Szczegółowy harmonogram prac

został zaprezentowany w

harmonogramie Gantta oraz w

ramach kamieni milowych.

Zadanie 1 - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I

KONTROLA JAKOŚCI
2018-05-01 2020-09-30 2020-10-14 2020-10-20

Zakończenie postępowania w celu wyłonienia

wykonawców usług
Nie 2018-05-30 2018-06-07 2018-06-14

Kontrola jakości w zakresie wdrażania

krajowych i międzynarodowych norm, WCAG

2.0

Tak 2020-09-30 2020-10-14 2020-10-20

Zadanie 2 - ZAKUP ORAZ ROZBUDOWA

INFRASTRUKTURY IT, PRZYGOTOWANIE

POMIESZCZEŃ, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

2018-05-01 2018-07-31 2018-08-14 2018-08-20

Rekrutacja pracowników/oddelegowanie Nie 2018-05-30 2018-06-14 2018-06-20

Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb

archiwum
Nie 2018-07-31 2018-08-14 2018-08-20

Zakończenie postępowania w celu wyłonienia

dostawcy sprzętów i programów
Nie 2018-05-30 2018-06-14 2018-06-30

Odbiór sprzętu i oprogramowania Nie 2018-06-14 2018-06-30 2018-07-14

Przeprowadzenie szkolenia Tak 2018-06-30 2018-07-14 2018-07-20

Zadanie 3 - BUDOWA ARCHIWUM 2018-05-20 2018-10-01 2018-11-14 2018-11-20

Zakończenie postępowania w celu wyłonienia

dostawcy sprzętu i wyposażenia archiwum

modułowego

Nie 2018-05-30 2018-06-14 2018-06-20

Odbiór powstałego archiwum archiwum

modułowego na zasoby
Tak 2018-10-01 2018-11-14 2018-11-20

Zadanie 4 - BUDOWA BAZY DANYCH DO

UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW
2018-06-01 2018-10-31 2018-11-30 2018-12-14

Budowa portalu do udostępniania zasobów Tak 2018-10-31 2018-11-30 2018-12-14

Zadanie 5 - DIGITALIZACJA ZASOBÓW 2018-07-01 2021-03-14 2021-03-20 2021-04-30

Digitalizacja zasobów Tak 2021-04-14 2021-04-20 2021-04-30

Zadanie 6 - PROMOCJA PROJEKTU 2018-05-02 2021-04-30 2021-04-30 2021-04-30

18. Zadania projektu i kamienie milowe

Zadanie/kamienie milowe
Data

rozpoczęcia

Czy kamień

oznacza

zakończenie

zadania?

Planowana data

zakończenia

Data punktu

krytycznego

Data punktu

ostatecznego

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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Działania informacyjno – promocyjne w trakcie

realizacji projektu, zgodnie z planem
Tak 2021-04-30 2021-04-30 2021-04-30

Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie efektów projektu będzie IPiN. Podmiot posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów unijnych

oraz utrzymywaniu ich efektów. Eksploatacja projektu będzie odbywała się w ramach dotychczasowych struktur organizacyjnych podmiotu.

Wnioskodawca jest odpowiednio przygotowany do utrzymania efektów realizacji projektu pod względem:• organizacyjnym - za utrzymanie efektów

realizacji projektu oraz eksploatację rezultatów projektu zgodnie z założeniami w okresie trwałości odpowiedzialny będzie Kierownik Projektu,

zatrudniony w IPiN. Będzie on także odpowiedzialny za promocję projektu, kadry i finanse,• technicznym - IPiN posiada infrastrukturę zapewniającą

trwałość efektów projektu,• finansowym - prognozy finansowe wykazują dodatnie saldo przepływów pieniężnych przez cały okres trwałości. Środki

finansowe na eksploatację projektu pochodzić będą ze środków IPiN.Roczny koszt utrzymania oprogramowania brutto: 32 619,60 PLN, które

finansowane będą przez IPiN.

Zadanie 1 - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I KONTROLA JAKOŚCI

Wynagrodzenia

pracowników

wykonujących

merytoryczne

zadania

bezpośrednio

związane z

głównymi celami i

produktami

projektu

--

Wynagrodzenie

koordynatora

projektu - 1

osoba/36 msc

Nie Beneficjent 36,00
7

850,00
282 600,00 282 600,00 282 600,00

Usługi

zewnętrzne

Usługi

wspomagające

realizację

projektu

Usługa

zarządzania

projektem

zgodnie z

metodologią

PRINCE 2

Nie Beneficjent 36,00
10

330,77
371 907,72 371 907,72 371 907,72

Usługi

zewnętrzne

Usługi

informatyczne

Audyt w zakresie

wdrażania

krajowych i

międzynarodowy

ch standardów

Nie Beneficjent 2,00
15

000,00
30 000,00 30 000,00 30 000,00

Usługi

zewnętrzne

Usługi

informatyczne

Audyt

zewnętrzny -

WCAG 2.0

Nie Beneficjent 1,00
15

000,00
15 000,00 15 000,00 15 000,00

699 507,72 699 507,72 699 507,72

--

19. Trwałość organizacyjna, techniczna i finansowa efektów realizacji projektu

20. Zakres finansowy

WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONIESIONE

Kategoria

kosztów
Podkategoria

Nazwa kosztu w

ramach danej

kategorii/podkat

egorii kosztów

Cross-

financi

ng

Podmiot

ponoszący

wydatek

Ilość

sztuk

Cena

jednos

tkowa

Razem

Wydatki

ogółem

Wydatki

kwalifikowa

ne

Dofinansow

anie

Suma
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Zadanie 2 - ZAKUP ORAZ ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY IT, PRZYGOTOWANIE POMIESZCZEŃ, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Środki trwałe i

wartości

niematerialne i

prawne

Sprzęt

informatyczny

Serwery

produkcyjne - 2

szt.

Nie Beneficjent 2,00
25

264,20
50 528,40 50 528,40 50 528,40

Środki trwałe i

wartości

niematerialne i

prawne

Oprogramowanie
Licencje Adobe

Lightroom - 4 szt.
Nie Beneficjent 4,00 551,04 2 204,16 2 204,16 2 204,16

Środki trwałe i

wartości

niematerialne i

prawne

Oprogramowanie

Licencje Office

Standard 2016 -

16 szt.

Nie Beneficjent 16,00 940,95 15 055,20 15 055,20 15 055,20

Środki trwałe i

wartości

niematerialne i

prawne

Oprogramowanie

Licencje

programu

antywirusowego -

16 szt.

Nie Beneficjent 16,00 150,06 2 400,96 2 400,96 2 400,96

Środki trwałe i

wartości

niematerialne i

prawne

Oprogramowanie
Licencja Vmare -

1 szt.
Nie Beneficjent 1,00

2

606,68
2 606,68 2 606,68 2 606,68

Środki trwałe i

wartości

niematerialne i

prawne

Sprzęt do

digitalizacji

Aparaty

fotograficznych

wraz z lampami

makro - 5 szt.

Nie Beneficjent 5,00
9

088,47
45 442,35 45 442,35 45 442,35

Środki trwałe i

wartości

niematerialne i

prawne

Sprzęt do

digitalizacji

Mikroskop z

nasadką

asystencką dla 5

osób z kamerą -

1 szt.

Nie Beneficjent 1,00
234

612,05
234 612,05 234 612,05 234 612,05

Środki trwałe i

wartości

niematerialne i

prawne

Sprzęt do

digitalizacji

Mikroskopy

optyczne z

kamerami- 3 szt.

Nie Beneficjent 3,00
135

955,71
407 867,13 407 867,13 407 867,13

Środki trwałe i

wartości

niematerialne i

prawne

Sprzęt do

digitalizacji

Mikroskop

streoskopowy z

kamerą - 1 szt.

Nie Beneficjent 1,00
103

492,20
103 492,20 103 492,20 103 492,20

Środki trwałe i

wartości

niematerialne i

prawne

Sprzęt do

digitalizacji

Komputery do

stanowisk

makrofotograficz

nych - 5 szt.

Nie Beneficjent 5,00
6

720,72
33 603,60 33 603,60 33 603,60

Środki trwałe i

wartości Sprzęt do

Stół z 1

stanowiskiem do 73
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niematerialne i

prawne

digitalizacji makroobrazowani

a - 1 szt.

Nie Beneficjent 1,00 800,00 73 800,00 73 800,00 73 800,00

Środki trwałe i

wartości

niematerialne i

prawne

Sprzęt do

digitalizacji

Zestaw 2 stołów

z 4 stanowiskami

do

makroobrazowani

a - 1 szt.

Nie Beneficjent 1,00
227

550,00
227 550,00 227 550,00 227 550,00

Środki trwałe i

wartości

niematerialne i

prawne

Sprzęt do

digitalizacji

Laptopy dla osób

wprowadzających

dane do bazy -

11 szt.

Nie Beneficjent 11,00
4

204,14
46 245,54 46 245,54 46 245,54

Środki trwałe i

wartości

niematerialne i

prawne

Sprzęt do

digitalizacji

Biurka i fotele

komputerowe -

16 szt.

Nie Beneficjent 16,00
1

500,60
24 009,60 24 009,60 24 009,60

Roboty

budowlane
--

Przystosowanie

pomieszczeń do

działania

archiwum

Nie Beneficjent 1,00
80

000,00
80 000,00 80 000,00 80 000,00

Szkolenia --

Szkolenie dla

pracowników z

zakresu

neuroanatomii,

histologii i zasad

archiwizacji

fotograficznej - 3

szt

Tak Beneficjent 3,00
24

000,00
72 000,00 72 000,00 72 000,00

1 421

417,87

1 421

417,87

1 421

417,87

Zadanie 3 - BUDOWA ARCHIWUM

Środki trwałe i

wartości

niematerialne i

prawne

Sprzęt do

digitalizacji

Archiwum

modułowe na

materiał - 1 szt.

Nie Beneficjent 1,00
648

210,00
648 210,00 648 210,00 648 210,00

Usługi

zewnętrzne

Usługi

informatyczne

Wydatki na

opiekę serwisową

posprzedażową

(maintenance) -

30 msc

Nie Beneficjent 30,00
2

091,00
62 730,00 62 730,00 62 730,00

Środki trwałe i

wartości

niematerialne i

prawne

Sprzęt do

digitalizacji

Drukarka z

wsparciem

serwisowym - 3

szt.

Nie Beneficjent 3,00
9

225,00
27 675,00 27 675,00 27 675,00

Środki trwałe i
Treminale do

Suma
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wartości

niematerialne i

prawne

Sprzęt do

digitalizacji

odczytywania

danych przy

archiwizacji - 3

szt.

Nie Beneficjent 3,00 5

876,94
17 630,82 17 630,82 17 630,82

Środki trwałe i

wartości

niematerialne i

prawne

Sprzęt do

digitalizacji

Komplet etykiet i

kalek do

oznakowania

archiwum - 1 szt.

Nie Beneficjent 1,00
56

850,60 56 850,60 56 850,60 56 850,60

813 096,42 813 096,42 813 096,42

Zadanie 4 - BUDOWA BAZY DANYCH DO UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW

Środki trwałe i

wartości

niematerialne i

prawne

Oprogramowanie

Wydatki na

budowę bazy

danych Digital

Brain

Nie Beneficjent 1,00
885

600,00
885 600,00 885 600,00 885 600,00

Usługi

zewnętrzne

Usługi

informatyczne

Wydatki na

opiekę serwisową

posprzedażową

(maintenance)

oprogramowania

- 30 msc

Nie Beneficjent 30,00 627,30 18 819,00 18 819,00 18 819,00

904 419,00 904 419,00 904 419,00

Zadanie 5 - DIGITALIZACJA ZASOBÓW

Wynagrodzenia

pracowników

wykonujących

merytoryczne

zadania

bezpośrednio

związane z

głównymi celami i

produktami

projektu

--

Wynagrodzenie

pracowników

odpowiedzialnyc

h zadigitalizację

zasobów - 16

osób/35 msc

Nie Beneficjent 35,00
82

478,00

2 886

730,00

2 886

730,00

2 886

730,00

2 886

730,00

2 886

730,00

2 886

730,00

Zadanie 6 - PROMOCJA PROJEKTU

Informacja i

Promocja
--

Tablica

pamiątkowa-1 szt
Nie Beneficjent 1,00 492,00 492,00 492,00 492,00

Informacja i

Promocja
--

Identyfikacja

graficznaprzedsię

wzięcia,przygoto

waniemateriałówr

eklamowych w

j.polskim i

angielskim

Nie Beneficjent 1,00
24

600,00
24 600,00 24 600,00 24 600,00

Suma

Suma

Suma
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Informacja i

Promocja
--

Informacja na

stronieinternetow

ej IPiN

Nie Beneficjent 1,00
6

150,00
6 150,00 6 150,00 6 150,00

Informacja i

Promocja
--

Reklamy prasowe

-tytuły polskie

izagraniczna

prasabranżowa

Nie Beneficjent 3,00
24

675,00
74 025,00 74 025,00 74 025,00

Informacja i

Promocja
--

Konferencja

prasowaw IPiN w

Warszawie -

podsumowaniere

alizacji

projektu,prezenta

cja portalu

izasobów,

zaproszenigoście

, streaming wsieci

Nie Beneficjent 1,00
45

900,00
45 900,00 45 900,00 45 900,00

Informacja i

Promocja
--

Naklejki lub

tabliczkina

maszynach,urząd

zeniach

Nie Beneficjent 1,00 246,00 246,00 246,00 246,00

Informacja i

Promocja
--

Udział

wkonferencjibran

żowej

Nie Beneficjent 3,00
12

300,00
36 900,00 36 900,00 36 900,00

Informacja i

Promocja
--

Organizacjawysta

wypromocyjnej

wbudynku IPiN

wWarszawie

Nie Beneficjent 1,00
6

150,00
6 150,00 6 150,00 6 150,00

Informacja i

Promocja
--

Przygotowanie

iprzeprowadzenie

spotkań

ocharakterzeedu

kacyjnym dla

naukowców w

siedzibie IPiN

Nie Beneficjent 2,00
1

968,00
3 936,00 3 936,00 3 936,00

198 399,00 198 399,00 198 399,00

6 923

570,01

6 923

570,01

6 923

570,01

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE
6 923

570,01

6 923

570,01

6 923

570,01

Suma

Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione, w tym:

WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO

Rodzaj ryczałtu Nazwa ryczałtu

Informacje

dotyczące
Pomoc de

minimis

Podmiot ponoszący

wydatek

Razem

Wydatki
Wydatki

Dofinansow
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Koszty pośrednie - Koszty pośrednie

stawka

ryczałtowa

Koszty pośrednie w

wysokości 15 %

bezpośrednich

kwalifikowalnych

kosztów związanych z

zaangażowaniem

personelu projektu

15
Nie Beneficjent 475 399,50 475 399,50 475 399,50

475 399,50 475 399,50 475 399,50

475 399,50 475 399,50 475 399,50

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 475 399,50 475 399,50 475 399,50

7 398

969,51

7 398

969,51

7 398

969,51

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE
7 398

969,51

7 398

969,51

7 398

969,51

6 923

570,01

6 923

570,01

6 923

570,01

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE
6 923

570,01

6 923

570,01

6 923

570,01

Zadanie 1 - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I KONTROLA JAKOŚCI , w tym: 699 507,72 699 507,72 699 507,72

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 699 507,72 699 507,72 699 507,72

Zadanie 2 - ZAKUP ORAZ ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY IT, PRZYGOTOWANIE POMIESZCZEŃ,

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW , w tym:

1 421

417,87

1 421

417,87

1 421

417,87

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE
1 421

417,87

1 421

417,87

1 421

417,87

Zadanie 3 - BUDOWA ARCHIWUM , w tym: 813 096,42 813 096,42 813 096,42

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 813 096,42 813 096,42 813 096,42

Zadanie 4 - BUDOWA BAZY DANYCH DO UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW , w tym: 904 419,00 904 419,00 904 419,00

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 904 419,00 904 419,00 904 419,00

ryczałtów ogółem kwalifikowa

ne

anie

Stawka

ryczałtowa (%)

Suma

Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo, w tym:

OGÓŁEM WYDATKI

Wydatki

ogółem

Wydatki

kwalifikowa

ne

Dofinansow

anie

Ogółem w projekcie

w tym koszty bezpośrednie, w tym:

w ramach zadań

Zadanie
Wydatki

ogółem

Wydatki

kwalifikowa

ne

Dofinansow

anie
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Zadanie 5 - DIGITALIZACJA ZASOBÓW , w tym: 2 886

730,00

2 886

730,00

2 886

730,00

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE
2 886

730,00

2 886

730,00

2 886

730,00

Zadanie 6 - PROMOCJA PROJEKTU , w tym: 198 399,00 198 399,00 198 399,00

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 198 399,00 198 399,00 198 399,00

Koszty pośrednie - Koszty pośrednie , w tym: 475 399,50 475 399,50 475 399,50

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 475 399,50 475 399,50 475 399,50

Informacja i Promocja 198 399,00 198 399,00 2,68

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 198 399,00 198 399,00 2,68

Pozostałe wydatki związane z digitalizacją zasobów 0,00 0,00 0,00

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 0,00 0,00 0,00

Roboty budowlane 80 000,00 80 000,00 1,08

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 80 000,00 80 000,00 1,08

Szkolenia 72 000,00 72 000,00 0,97

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 72 000,00 72 000,00 0,97

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
2 905

384,29

2 905

384,29
39,27

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE
2 905

384,29

2 905

384,29
39,27

Usługi zewnętrzne 498 456,72 498 456,72 6,74

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 498 456,72 498 456,72 6,74

Wkład niepieniężny 0,00 0,00 0,00

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 0,00 0,00 0,00

Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich 475 399,50 475 399,50 6,43

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 475 399,50 475 399,50 6,43

Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi

celami i produktami projektu

3 169

330,00

3 169

330,00
42,83

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE
3 169

330,00

3 169

330,00
42,83

Zakup nieruchomości/gruntu 0,00 0,00 0,00

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 0,00 0,00 0,00

w ramach kategorii kosztów

Kategoria kosztów
Wydatki

ogółem

Wydatki

kwalifikowa

ne

Udział %
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wydatki poniesione na zakup gruntów 0,00 0,00

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 0,00 0,00

cross-financing 72 000,00 0,97

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 72 000,00 0,97

wkład rzeczowy 0,00 0,00

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 0,00 0,00

Informacja i Promocja 198 399,00 2,68

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 198 399,00 2,68

Roboty budowlane 80 000,00 1,08

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 80 000,00 1,08

Szkolenia 72 000,00 0,97

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 72 000,00 0,97

Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich 475 399,50 6,43

Beneficjent - INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE 0,00 0,00

Zadanie 1 - ZARZĄDZANIE

PROJEKTEM I KONTROLA

JAKOŚCI

Koordynator projektu – 1 etat/36 msc/ 7850 brutto brutto - koszt oszacowany na podstawie obowiązującego

regulaminu wynagrodzeń w IPiN oraz podobnych stanowisk w innych projektach realizowanych przez Instytut.

Koordynator projektu będzie od samego początku zaangażowany w zarządzanie projektem. Stawka nie jest

zawyżona: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-kierownik-koordynator-projektu-project-manager - średnie

wynagrodzenie wynosi 7 711,00 zł. Zarządzanie projektem zgodnie z PRINCE 2 - 10330,77 zł/msc, Koszt

oszacowany na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku i uzyskanych ofert. Obejmie: zarządzanie ryzykiem,

komunikacją, zakresem, czasem, kosztami i jakością w projekcie, inicjowanie i planowanie działań, monitorowanie i

planowanie działań naprawczych/ propozycja zmian terminów w związku z przesunięciami itp.. Usługi audyty

zewnętrznego w zakresie dostępności treści pod kątem zgodności z WCAG 2.0 - 3 uproszczone audyty dostępności -

podane w formie tabeli zgodności z WCAG 2.0 wraz z rekomendacjami, badania z 6 osobami z niepełnosprawnością,

audyt końcowy - 15 000,00 zł. Koszt oszacowany na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku i uzyskanych

ofert. Audyt w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych standardów - 2 x 15 000,00 zł. Koszt oszacowany

na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku i uzyskanych ofert. Cena obejmuje m.in. audyt weryfikujących

wdrożoną politykę bezpieczeństwa dla Systemu, zbadaniu zgodności konfiguracji z założeniami Polityki

Bezpieczeństwa i dobrych praktyk systemów i infrastruktury, przegląd zabezpieczeń i procedur bezpieczeństwa,

określenie, jakie obszary systemu wymagają dodatkowej ochrony, identyfikację słabych punktów, analizę potrzeb w

zakresie zabezpieczenia systemu, dostarczeniu info. odnośnie przestrzegania norm i procedur bezpieczeństwa – ze

względu na czynnik ludzki.Całość zadania: 699 507,72 jest kosztem realnym. Szczegółowe uzasadnienie wydatków

znajduje się w SW na str. 69

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom

Kategoria kosztów podlegająca limitom

Wydatki

kwalifikowa

ne

Udział %

20a. Uzasadnienie wysokości planowanych kosztów w podziale na zadania

Zadanie Uzasadnienie
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Zadanie 2 - ZAKUP ORAZ

ROZBUDOWA

INFRASTRUKTURY IT,

PRZYGOTOWANIE

POMIESZCZEŃ,

SZKOLENIA

PRACOWNIKÓW

Wysokość kosztów wynika z analizy cen rynkowych, przeprowadzonego rozeznania rynkowego oraz uzyskanych ofert

na zakup następujących sprzętów oraz oprogramowania: serwer-2 szt. (konieczny do zainstalowania tworzonej bazy

danych i przechowywania na nim danych, aktualnie posiadane zasoby są już w 100% wykorzystywane przez IPiN),

oprogramowanie (4 szt. Adobe - edytowanie, porządkowanie, zapisywanie, udostępnianie zdjęć, 16 szt. Office -

niezbędny procesor tekstu oraz arkusz kalkulacyjnego, 16 szt. program antywirusowy - zabezpieczenie przed

ewentualnymi atakami wirusów, 1 szt. Vmare - oprogramowanie do wirtualizacji), sprzęt do digitalizacji (aparaty - 5 szt.-

konieczne do robienia zdjęć preparatów, mikroskopy z kamerami i komputerami - 5 szt. - digitalizacja preparatów

umieszczonych na szkiełkach, wymaga mikroskopów mogących odczytać obraz, komputery do stanowisk

makrofotograficznych-5szt., stoły do makroobrazpwania-1 szt., 1 szt. zestaw stołów do makroobrazowania, laptopy dla

osób wprowadzających dane i zajmujących się digitalizacją- 11 szt.). Sprzęt niezbędny do prowadzenia prac, bez

niego główny cel projektu nie będzie mógł być realizowany. Roboty budowlane - aktualnie pomieszczenia nie

spełniają określonych norm - oświetlenie, zabezpieczenie, stabilność temperatury itp. Koszt oszacowany na podstawie

przeprowadzonego rozpoznania i doświadczenia w zakresie remontowania obiektu stanowiącego siedzibę

IPiN.Pracownicy muszą posiadać stanowiska pracy – niezbędny jest zakup biurek oraz krzeseł - koszt oszacowany na

podstawie rozpoznania rynkowego. Szkolenie - jedno szkolenie obejmuje wynagrodzenie 3 osób (średnio 8 000,00 zł

brutto/osoba), Średnio 150 zł/godzina szkoleniowa ok. 7 dni szkoleniowych/1 prowadzący/1 edycja szkoleń. Koszt

oszacowany na podstawie obowiązujących w IPiN wynagrodzeń dla osób z odpowiednimi tytułami mogącymi

przeprowadzić szkolenia dla nowo zatrudnionych/oddelegowanych do prac.Szczegółowe uzasadnienie wydatków

znajduje się w SW na str.70-74

Zadanie 3 - BUDOWA

ARCHIWUM

Wysokość kosztów wynika z analizy cen rynkowych, przeprowadzonego rozeznania oraz uzyskanych ofert na zakup

archiwum modułowego na materiał - 1 szt, wparcia serwisowego archiwum (30 miesięcy-2091 zł brutto/msc) oraz

pozostałego sprzętu opisanego poniżej. Planowana baza danych to kompleksowe rozwiązanie pozwalające

udostępniać zasoby poprzez sieć Internet ale także umożliwiające zainteresowanym zamawianie zasobów w celu ich

fizycznego wypożyczenia w siedzibie IPiN. Aktualnie zasoby przechowywane są w szafach oraz komodach, bez

zorganizowanej hierarchii - w momencie ich wypożyczenia fakt ten jest odnotowywany w zeszycie prowadzonym w

formie ręcznych zapisów, a wypożyczony preparat jest poszukiwany przez pracownika, który traci na to dużo czasu.

Stworzenie modułowego archiwum, które zostanie powiązane ze stworzoną bazą danych pozwoli na realizację celów

udostępniania zasobów w sposób szybki i sprawny. Dzięki zakupowi: 3 drukarek (9225 zł brutto/szt.) wraz ze

wsparciem serwisowym, kompletu etykiet i kalek (1 komplet - 56 850,60 brutto - średnio 0,88 zł za 1 etykietę) do

oznakowania archiwum oraz terminali do odczytu danych (3 szt. - ok 5877 zł brutto/1 szt.) cały proces zostanie

usprawniony. Podczas digitalizacji zasoby uzyskają swój unikalny numer - naklejona zostanie na nie etykieta z

informacją o numerze, który będzie odczytywany przez zakupione terminale. Stworzona w ramach poniższego

zadania 4 baza danych, będzie więc przechowywała informacje o: zasobie, jego odwzorowaniu cyfrowym, numerze

zasobu w archiwum, miejscu zasobu w archiwum, zapytaniach odnośnie danego zasobu, korzystaniu z zasobu

(poprzez sieć Internet ale także o wypożyczeniach fizycznych zasobu- co jest niezbędne do generowania przez moduł

analityczny raportów o ilości pobrań/odtworzeń zasobów, czyli monitorowania efektów projektu). Szczegółowe

uzasadnienie wydatków znajduje się w SW na str. 74-75

Zadanie 4 - BUDOWA

BAZY DANYCH DO

UDOSTĘPNIANIA

ZASOBÓW

Cel projekty nie zostanie zrealizowany, jeśli zdigitalizowane dobra nie zostaną w odpowiedni sposób udostępnione.

Jak wynika z przedstawionych badań coraz więcej osób poszukuje informacji w Internecie. Internet to miejsce jak

wskazują badania dostępne prawie dla wszystkich, często wykorzystywane w celach naukowych, w szczególności do

wyszukiwania zasobów nauki. Aplikacja zostaje stworzona aby udostępnić zasoby IPiN zidentyfikowanym grupom

docelowym. Platforma zostanie zaprojektowana z wykorzystaniem powszechnych technologii informatycznych i

otwartych standardów. Umożliwi dostęp użytkownikom poprzez aplikację www z wykorzystaniem dowolnej

nowoczesnej przeglądarki spełniającej standardy HTML5/CSS3. Platforma będzie również dawała możliwość

pobierania automatycznie informacji poprzez inne systemy informatyczne z wykorzystaniem WebAPI. Do korzystania z

zdigitalizowanych zasobów nie będzie konieczności tworzenia loginu, hasła dostępu. Baza danych będzie składała

się z następujących modułów: - zarządzania magazynem,- transakcji magazynowych,- internetowego (webowego),-

kodów kreskowych,- raportowego,- administracyjnego. Zadanie obejmuje również koszt wsparcia miesięcznego

systemu świadczony przez 30 miesięcy - 627,30 zł brutto/mscWydatek oszacowany na podstawie rozpoznania rynku i

otrzymanych ofert.Wydatek ten jest więc jak najbardziej uzasadniony - szczegółowe uzasadnienie str. 75 -76 SW.
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Zadanie 5 -

DIGITALIZACJA

ZASOBÓW

Zadanie obejmuje koszt wynagrodzeń 16 osób prowadzących prace digitalizacyjne (16 etatów) przez 35 miesięcy - 5

154,88 zł brutto brutto miesięcznie 1 etat - umowa o pracę/oddelegowanie. Koszt oszacowany na podstawie

obowiązującego w IPiN regulaminu wynagrodzeń dla pracowników o podobnych kompetencjach/ doświadczeniu/

wiedzy. Głównym celem jest digitalizacja zasobów, która będzie obejmowała prace polegające na:- wykonywaniu zdjęć

zasobów,-odpowiedniej obróbce zdjęć w programach graficznych,- archiwizacji zdjęć,- makroobrazowaniu obrazów

preparatów na szkiełkach i wykonywaniu zdjęć pod mikroskopem, - odpowiednim opisywaniu zasobów,- przepisywaniu

wyników protokołów badań neuropatologicznych, kart pobrania materiału, epikryzy, wyników badań laboratoryjnych/

sekcyjnych i ich wprowadzaniu do systemu,- odpowiedniego oznaczania zasobów metadanymi.Szczegółowe

uzasadnienie str. 76-78 SW.

Zadanie 6 - PROMOCJA

PROJEKTU

Działania niezbędne dla dotarcia z efektami projektu do szerokiego grona. Jak wykazały badania społeczeństwo ma

świadomość na temat prowadzenia działań digitalizacyjnych, jednak nie ma świadomości, jakie dokładnie portale

powstają. Kampania promocyjna ma spełniać trzy założenia:- wypełniać zobowiązania umowy o dofinansowanie w

zakresie promowania projektów, - zwiększać świadomość społeczeństwa o digitalizacji dóbr nauki znajdujących się w

posiadaniu IPiN,- promować cenne zasoby IPiN i wpływać na zainteresowanie nimi, co może przełożyć się na wzrost

świadomości o jednostkach chorobowych badanych w IPiN. Promocja zasobów IPiN na konferencjach i w branżowych

pismach naukowo-medycznych ma także na celu zwiększenie świadomości środowiska naukowo-medycznego i stały

dopływ ciekawych przypadków badawczych do kolekcji IPiN. Wysokość kosztu określono na podstawie zakresu

przewidzianych w projekcie działań promocyjnych oraz kosztów opartych na doświadczeniach w poprzednich

prowadzonych przez IPiN projektach oraz przeprowadzonego rozeznania rynku i uzyskanych ofert. Szczegółowe

uzasadnienie znajduje się w rozdziale 8.1 SW.Zadania promocyjno-informacyjne obejmują:-wykonanie tablicy

pamiątkowej- 1 szt.-identyf. graf. przedsięwzięcia przygotowanie materiałów reklamowych w j.polskim i angielskim- 1

szt.- Informacja na stronie internetowej IPiN - 1 szt.- Reklamy prasowe -tytuły polskie i zagraniczna prasa branżowa - 3

x w projekcie- Konferencja prasowaw IPiN w Warszawie - podsumowanie realizacji projektu,prezentacja portalu i

zasobów, zaproszeni goście, streaming w sieci - 1 raz,- Naklejki lub tabliczki na maszynach,urządzeniach - 1 komplet-

Udział w konferencji branżowej - 3 razy,- Organizacja wystawy promocyjnej w budynku IPiN w Warszawie - 1 szt.-

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym dla naukowców w siedzibie IPiN - 1 raz.

Koszty pośrednie - Koszty

pośrednie

Zdecydowano zgodnie z regulaminem konkursu na rozliczanie kosztów pośrednich według stawki ryczałtowej . Koszt

oszacowano więc według proporcji= koszty pośrednie = 15% x koszt wynagrodzeń bezpośrednich pracowników

wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu. Obejmują

wynagrodzenie osób zaangażowanych w rozliczanie projektu i jego administrację ze strony IPiN,specjalistów ds.

kadrowych, księgowych, zamówień publicznych, promocji itp.. Koszty pośrednie są bezpośrednim wynikiem

realizowanych przez te osoby zadań w projekcie. Koszty te będą ponoszone przez cały okres realizacji projektu.

Informacja i Promocja

Działania niezbędne dla dotarcia z efektami projektu do szerokiego grona. Jak wykazały badania społeczeństwo ma

świadomość na temat prowadzenia działań digitalizacyjnych, jednak nie ma świadomości, jakie dokładnie portale

powstają. Kampania promocyjna ma spełniać dwa założenia:- wypełniać zobowiązania umowy o dofinansowanie w

zakresie promowania projektów, - zwiększać świadomość społeczeństwa o digitalizacji dóbr nauki znajdujących się w

posiadaniu IPiN,- promować cenne zasoby IPiN i wpływać na zainteresowanie nimi, co może przełożyć się na wzrost

świadomości o chorobach będących przedmiotem badań w IPiN. Uzasadnienie działań promocyjnych zostało

przedstawione w Planie Promocji Projektu, stanowiącym załącznik do wniosku - różne rodzaje działań promocyjnych

są skierowane do różnych grup i uzasadnione próbami dotarcia do nich. Koszty oszacowane na podstawie

rozpoznania rynku i cenników dostępnych w Internecie.

Pozostałe wydatki

związane z digitalizacją

zasobów

Nie dotyczy

20b. Uzasadnienie wysokości planowanych kosztów w podziale na kategorie

Kategoria kosztów Uzasadnienie
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Roboty budowlane

Aktualnie pomieszczenie przeznaczone na utworzenie w nim pracowni digitalizacji nie spełnia norm, które pozwalałyby

na prowadzenie w nim prac digitalizacyjnych. Stanowisko do digitalizacji powinno być odpowiednio dostosowane pod

względem:-oświetlenia zewnętrznego,-stabilności temperatury i wilgotności,-braku drgań.Konieczne jest,

przeprowadzenie prac remontowych, dzięki którym środowisko w pracowni będzie odpowiednie i umożliwi

wykonywanie prac.Należy zakupić wyposażenie–biurka oraz fotele dla pracowników. Dodatkowo pomieszczenie ze

względu na przechowywanie w nim ważnych i cennych egzemplarzy musi zostać odpowiednio zabezpieczone –

obecne drzwi nie spełniają wymagań bezpieczeństwa, konieczna jest wymiana.Aktualny stan pomieszczeń

przeznaczonych do remontu:Oszacowany na podstawie przeprowadzonego rozpoznania.

Szkolenia

Wszystkie szkolenia odbędą się w ramach zad. 2. Zaplanowane wydatki na szkolenia wynoszą 72 000 PLN. Jeden

blok szkoleniowy - 24 000 zł. Wysokość kosztu obejmuje następujące szkolenia: z zakresu neuroanatomii, histologii i

zasad archiwizacji fotograficznej. Koszt 1 szkolenia o danej tematyce: 8 000 zł brutto. Łącznie przeprowadzonych

zostanie 480 godzin szkoleń, średnio 160 godzin przypadających na 1 osobę szkolącą. Przyjęto stawkę 150 PLN/h

na podstawie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w IPiN posiadających odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, którą

będą mogli przekazać podczas prowadzonych szkoleń. Szkolenia są niezbędna dla celów prawidłowego prowadzenia

działań digitalizacyjnych. Oddelegowani/zatrudnieni pracownicy musza pozyskać wiedzę - zasoby mają specyficzny

charakter - preparaty mózgów. Osoby wykonujące zdjęcia powinny posiadać nie tylko wiedzę techniczną (jak wykonać

prawidłowe fotografie) ale także merytoryczna - co uwidocznić na fotografiach, jakie zmiany są istotne, by

udostępnione zasoby spełniły swój cel- były wykorzystywane do prowadzenia dalszych badań, wyciągania wniosków

na ich podstawie, powstawania nowych prac naukowych z ich wykorzystaniem. Neuroanatomia stanowi najszerszą

gałąź neurobiologii w związku z czym szkolenie musi skupić wiedzę jego uczestników na najważniejszych aspektach

ich przyszłej pracy. Duża część zasobów to preparaty na szkiełkach mikroskopowych, konieczne jest więc

przeprowadzenie szkolenia z zakresu histologii - w swojej codziennej pracy pracownicy będą wykorzystywali

mikroskopy muszą posiadać wiedzę z zakresu histologii i neuroanatomii, by ponownie digitalizować zasoby, tak by

były jak najbardziej użyteczne dla użytkowników bazy. Zasady archiwizacji fotograficznej to podstawa działań

digitalizacji przewidzianych w projekcie. Szkolenia będą odbywały się cyklicznie by cały czas udoskonalać pracę

zaangażowanych osób, ale także reagować na zmiany - projekt trwa 3 lata, wytyczne w zakresie archiwizacji mogą

więc się zmieniać.

Środki trwałe i wartości

niematerialne i prawne

Dla celów realizacji projektu konieczny jest zakup sprzętu ponieważ aktualnie IPiN nie dysponuje pracownią

digitalizacji ani też zasobami pozwalającymi na prowadzenie digitalizacji. Wszystkie koszty zostały określony na podst.

przykładowych ofert rynkowych na zakup danego sprzętu/programu. W ramach kosztów kwalifikowanych wskazane

zostały zakupy, a nie amortyzacja, gdyż w chwili obecnej Wnioskodawca nie dysponuje sprzętem, który mógłby zostać

użyty zamiennie, sprzęt jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu, a także zostanie wykorzystany w 100% na

potrzeby przedmiotowego projektu przez ich całkowity okres użytkowania, najpierw na cele szkoleniowe, następnie na

cele projektowe.Limit sprzętu teleinformatycznego, do kategorii wliczono:-serwery produkcyjne 2 szt+ licencje Vmare -

1 szt = 53 135,08 (53135,08/7,398,969.51)*100%=0,7%. Konieczne zakupy:- serwery-niezbędne do uruchomienia

bazy danych - zaplanowana infrastruktura z wykorzystaniem 2 maszyn fizycznych zapewni odpowiednie

bezpieczeństwo systemu,- Licencje: adobe - przeznaczona dla pracowników zajmujących się obróbką zdjęć

wykonanych w ramach działań digitalizacji,- office standard - przeznaczona dla wszystkich zatrudnionych

pracowników, konieczna do codziennej pracy - opisywania plików, tworzenia rekordów bazy, odczytywania plików,-

program antywirusowy - koniczny do zabezpieczenia danych na komputerach pracowników,- vmare - niezbędna do

wirtualizacji środowisk, zaplanowana architektura rozwiązania obejmuje uruchomienie 2 wirtualnych serwerów (1

webowy, 1 stanowiący kopię bezpieczeństwa),- aparaty fotograficzne z lampami makro - będą wykorzystywane przez

pracowników wykonujących zadania digitalizacji (5 szt. - 5 osób wykonujących zdjęcia),- Mikroskopy z nasadką

asystencką z kamerą i komputerem z monitorem - będą wykorzystywane do robienia zdjęć zasobów mających formę

szkiełek mikroskopowych.Szczegółowe uzasadnienie pozostałych kosztów znajduje się w SW w rozdziale 8.1.

Zarządzanie projektem zgodnie z PRINCE 2 - koszt oszacowany na podstawie otrzymanych ofert, przeprowadzonego

rozeznania rynkowego, niezbędny do prawidłowej i zgodnej z Wytycznymi konkursu realizacji projektu. Niezbędne jest

zarządzanie projektem zgodnie z metodologią PRINCE, ze względu na brak takich kompetencji wewnątrz Instytutu

(żaden z pracowników nie dysponuje certyfikatem potwierdzającym kompetencje w zakresie tej metodologii)
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Usługi zewnętrzne

zdecydowano się na skorzystanie z usługi zewnętrznej. Wybrany Wykonawca będzie wraz z koordynatorem projektu

po stronie IPiN zarządzał projektem, zmianami, ryzykami, dbał o wykonanie harmonogramu w określonym czasie itp.

Audyt w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych standardów - koszt oszacowany na podstawie

otrzymanych ofert, przeprowadzonego rozeznania rynkowego, zakłada się spełnienie w ramach projektu norm

krajowych i międzynarodowych standardów przez planowaną do utworzenia i udostępniająca zasoby bazę danych,

koniecznym jest więc przeprowadzenie audytu stworzonego rozwiązania, by faktycznie te założenia zostały

spełnione.Audyt zewnętrzny - WCAG 2.0 - koszt oszacowany na podstawie otrzymanych ofert, przeprowadzonego

rozeznania rynkowego, zakłada się spełnienie w ramach projektu norm WCAG przez planowaną do utworzenia i

udostępniająca zasoby bazę danych, koniecznym jest więc przeprowadzenie audytu stworzonego rozwiązania, by

faktycznie te założenia zostały spełnione.Wydatki na opiekę serwisową koszt oszacowany na podstawie otrzymanych

ofert, przeprowadzonego wstępnie rozeznania rynkowego,:- archiwum modułowe- baza danychZakłada się, ze system

będzie dostępny poprzez sieć Internet - korzystać więc można z rozwiązania o każdej porze - wsparcie serwisowe ma

pozwalać na zapewnienie powyższego - błędy i awarie będą usuwane niezwłocznie. Gdyby opieką zajmował się

dedykowany pracownik IPiN, który pracuje w godz. 8-16. Po tej godz. gdyby wystąpiła awaria użytkownicy nie mieliby

dostępu do zasobów do dnia następnego.

Wkład niepieniężny Nie dotyczy

Wydatki poniesione na

pokrycie kosztów

pośrednich

Koszty pośrednie rozliczane będą ryczałtowo: na poziomie 15% kosztów bezpośrednich wynagrodzeń pracowników

wykonujących zadania bezpośrednio związane z głównymi celami projektu. Obejmują wynagrodzenie osób

zaangażowanych rozliczanie i jego administrację ze strony IPiN, w tym specjalistów ds. kadrowych, księgowych,

zamówień publicznych, promocji. Koszty pośrednie są bezpośrednim wynikiem realizowanych przez te osoby zadań w

projekcie. Koszty te będą ponoszone przez cały okres realizacji projektu. Odpowiedni specjaliści mający

doświadczenie w realizacji projektów unijnych są gwarancja prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie.

Wynagrodzenia

pracowników wykonujących

merytoryczne zadania

bezpośrednio związane z

głównymi celami i

produktami projektu

Dla ustalenia wysokości kosztów wynagrodzenia w projekcie przyjęto następujące stawki wynagrodzeń brutto

brutto:UMOWY O PRACĘ-IPiN - (16 etatów) przez 35 miesięcy - 5 154,88 zł brutto brutto miesięcznie 1 etat - umowa o

pracę/oddelegowanie. Koszt oszacowany na podstawie obowiązującego w IPiN regulaminu wynagrodzeń dla

pracowników o podobnych kompetencjach/ doświadczeniu/ wiedzy. Głównym celem jest digitalizacja zasobów, która

będzie obejmowała prace polegające na:- wykonywaniu zdjęć zasobów,-odpowiedniej obróbce zdjęć w programach

graficznych,- archiwizacji zdjęć,- makroobrazowaniu obrazów preparatów na szkiełkach i wykonywaniu zdjęć pod

mikroskopem, - odpowiednim opisywaniu zasobów,- przepisywaniu wyników protokołów badań neuropatologicznych,

kart pobrania materiału, epikryzy, wyników badań laboratoryjnych/ sekcyjnych i ich wprowadzaniu do systemu,-

odpowiedniego oznaczania zasobów metadanymi.Szczegółowe uzasadnienie str. 80-82 SW. Struktura zatrudnienia

do zadania digitalizacji została zaprezentowana w SW.

Zakup

nieruchomości/gruntu
Nie dotyczy

Wszystkie szkolenia odbędą się w ramach zad. 2. Zaplanowane wydatki na szkolenia wynoszą 72 000 PLN. Jeden blok szkoleniowy - 24 000 zł.

Wysokość kosztu obejmuje następujące szkolenia: z zakresu neuroanatomii, histologii i zasad archiwizacji fotograficznej. Koszt 1 szkolenia o danej

tematyce: 8 000 zł brutto. Łącznie przeprowadzonych zostanie 480 godzin szkoleń, średnio 160 godzin przypadających na 1 osobę szkolącą.

Przyjęto stawkę 150 PLN/h na podstawie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w IPiN posiadających odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, którą

będą mogli przekazać podczas prowadzonych szkoleń. Szkolenia są niezbędna dla celów prawidłowego prowadzenia działań digitalizacyjnych.

Oddelegowani/zatrudnieni pracownicy musza pozyskać wiedzę - zasoby mają specyficzny charakter - preparaty mózgów. Osoby wykonujące zdjęcia

powinny posiadać nie tylko wiedzę techniczną (jak wykonać prawidłowe fotografie) ale także merytoryczna - co uwidocznić na fotografiach, jakie

zmiany są istotne, by udostępnione zasoby spełniły swój cel- były wykorzystywane do prowadzenia dalszych badań, wyciągania wniosków na ich

podstawie, powstawania nowych prac naukowych z ich wykorzystaniem. Neuroanatomia stanowi najszerszą gałąź neurobiologii w związku z czym

szkolenie musi skupić wiedzę jego uczestników na najważniejszych aspektach ich przyszłej pracy. Duża część zasobów to preparaty na szkiełkach

mikroskopowych, konieczne jest więc przeprowadzenie szkolenia z zakresu histologii.

20c. Uzasadnienie dla cross-financingu
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Pomoc publiczna lub pomoc de minimis w projekcie nie występuje. Wnioskodawca przedkłada stosowne dokumenty na poparcie tej tezy (dokumenty

finansowe (m.in. bilans, rachunek zysków i strat), które potwierdzają brak prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym w zakresie

realizowanego Projektu. Głównym celem działalności instytutu jest prowadzenie badań naukowych. Instytut musi prowadzić działalność badawczą,

nie można dowolnie zmienić przedmiotu tej działalności na niebadawczą - zgodnie z ustawą na mocy której funkcjonuje. Celem nadrzędnym

powoływania instytutujest prowadzenie badań naukowych służących państwu i gospodarce. Instytut prowadzi działalność nastawioną na

samofinansowanie, a nie osiąganie zysku. Zakres projektu - udostępnienie zasobów dla celów prowadzenia badań przez inne jednostki, w żaden

sposób nie przynosi zysków oraz nie może być rozumiany jako prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów unijnych. Zgodnie z

KOMUNIKATEM KOMISJI - Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01),

komisja uznała, że następujące rodzaje działalności zazwyczaj mają charakter niegospodarczy: a) zasadnicza działalność organizacji prowadzących

badania i infrastruktur badawczych, w szczególności:— kształcenie mające na celu zwiększanie coraz lepiej wyszkolonych zasobów ludzkich.

Zgodnie z orzecznictwem i praktyką decyzyjną Komisji, oraz jak wyjaśniono w zawiadomieniu dotyczącym pojęcia pomocy państwa i w komunikacie

w sprawie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym edukację publiczną organizowaną w ramach krajowego systemu edukacji,

finansowaną głównie lub wyłącznie przez państwo i nadzorowaną przez państwo uznaje się za działalność niegospodarczą — niezależna

działalność badawczo-rozwojowa mająca na celu powiększanie zasobów wiedzy i lepsze zrozumienie, w tym badania i rozwój w ramach współpracy,

kiedy to organizacja prowadząca badania lub infrastruktura badawcza podejmuje skuteczną współpracę; — szerokie rozpowszechnianie wyników

badań na zasadzie niedyskryminacji i braku wyłączności, np. przez nauczanie, dostępne bazy danych, otwarte publikacje i otwarte

oprogramowanie;b) działania związane z transferem wiedzy, jeżeli są one prowadzone przez organizację prowadzącą badania lub infrastrukturę

badawczą (w tym przez ich działy lub jednostki zależne) albo wspólnie z innymi podmiotami tego typu lub w imieniu innych podmiotów tego typu, a

wszelkie zyski z tych działań są reinwestowane w zasadniczą działalność organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych. Zlecenie

wykonania odpowiednich usług stronom trzecim w drodze procedury otwartej pozostaje bez uszczerbku dla niegospodarczego charakteru takiej

działalności.

Wnioskodawca podjął decyzję o rozliczaniu kosztów pośrednich metodą ryczałtową, korzystając z możliwości uproszczenia rozliczania tychże

kosztów. Zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wnioskodawca z chwilą składania wniosku podejmuje decyzję o sposobie rozliczania kosztów pośrednich. Oszacowano, iż koszty pośrednie

zostaną poniesione na poziomie 15% kategorii wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania bezpośrednio związane z głównymi celami

projektu, co nie przekracza 10% wszystkich kosztów kwalifikowanych.

7 398 969,51 7 398 969,51 7 398 969,51 100,00 6 261 747,89 84,63 0,00

w tym bez pomocy publicznej

7 398 969,51 7 398 969,51 7 398 969,51 100,00 6 261 747,89 84,63 0,00

6 261 747,89 6 261 747,89

1 137 221,62 1 137 221,62

1 137 221,62 1 137 221,62

0,00 0,00

20d. Metodologia wyliczenia dofinansowania w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis

20e. Uzasadnienie kosztów rozliczanych ryczałtem

21. Montaż finansowy

Wydatki ogółem
Wydatki

kwalifikowane
Dofinansowanie

Procent

dofinansowania
Wkład UE

Procent

dofinansowania

UE

Wkład własny

22. Źródła finansowania wydatków dla całego projektu (w PLN)

Nazwa źródła finansowania wydatków Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane

Środki wspólnotowe

Krajowe środki publiczne, w tym:

- budżet państwa

- budżet jednostek samorządu terytorialnego
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0,00 0,00

0,00 0,00

7 398 969,51 7 398 969,51

0,00 0,00

Beneficjent: INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII W WARSZAWIE

6 261 747,89 6 261 747,89

1 137 221,62 1 137 221,62

1 137 221,62 1 137 221,62

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7 398 969,51 7 398 969,51

0,00 0,00

7 398 969,51

688 548,96

0,00

7 398 969,51

Promocja projektu pt. „Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie” zakłada działania, które pozwolą na dotarcie do

szerokiego grona odbiorców na różnych szczeblach. Specyfika projektu wymaga od Wnioskodawcy działań promocyjno - informacyjnych, które

pozwolą na promowanie zarówno Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jak i samej inwestycji oraz idei udostępniania zasobów nauki dla

szerokiego grona odbiorców.Działania promocyjne realizowane będą zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz

wymaganiami umowy o dofinansowanie projektu. Wszelkie podejmowane działania będą zgodne z Zasady promocji i oznakowania projektów.

Promocja projektu przyczyni się do rozpowszechniania wiedzy na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, przyczyniając się do

rozpowszechniania informacji o możliwościach realizacji projektów digitalizacji przy współudziale środków unijnych. Realizowane działania

promocyjne będą miały na celu zwiększenie jawności i publicznej świadomości dotyczącej realizacji w Polsce projektów finansowanych w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz służyć będą dotarciu z tą informacją do jak najszerszego grona odbiorców na terenie całego

kraju.Wszystkie podejmowane w ramach projektu pt. „Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie” działania

promocyjno-informacyjne będą potwierdzać otrzymaną pomoc i wskazywać na jej źródło. Fakt dofinansowania projektu ze źródeł Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa podkreślany będzie na każdym etapie jego realizacji, poprzez umieszczenie odpowiednich oznaczeń (logotypów,

- inne krajowe środki publiczne

Prywatne

Suma

- w tym EBI

22a. Źródła finansowania wydatków w podziale na Beneficjenta i Partnerów (w PLN)

Nazwa źródła finansowania wydatków Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane

Środki wspólnotowe

Krajowe środki publiczne, w tym:

- budżet państwa

- budżet jednostek samorządu terytorialnego

- inne krajowe środki publiczne

Prywatne

Suma

- w tym EBI

23. Budżet projektu z uwzględnieniem kwot podatku VAT

Kategoria Ogółem

Wydatki kwalifikowane

- w tym VAT

Wydatki niekwalifikowane

Wydatki ogółem

24. Koncepcja promocji projektu

Opis planowanych działań informacyjno-promocyjnych
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wymaganych sformułowań), wg wytycznych oraz zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Odpowiednie oznaczenia będą zamieszczane na

wszystkich dokumentach związanych z realizacją projektu (korespondencja prowadzona w spawach projektu, umowy z wykonawcami oraz

dokumentacje przetargowe) oraz na każdym materiale informacyjno-promocyjnym (broszury/ ulotki, gadżety, materiały szkoleniowe, artykuły/

ogłoszenia w gazetach). Oznaczone zostaną także wszystkie sprzęty zakupione w ramach realizacji projektu, jak również remontowane

pomieszczenia. Informacja o źródle finansowania przekazywana będzie podczas organizowanych konferencji oraz w trakcie spotkań z grupami

odbiorców odpowiednich szczebli. Beneficjent wsparcia finansowego – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, dołoży wszelkich starań, aby

wszyscy uczestnicy projektu mieli świadomość, iż działania, w których biorą udział dofinansowane zostały w ramach Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa. Dzięki takiemu podejściu wszystkim osobom, będącym odbiorcami i uczestnikami działań promocyjnych, nie tylko zaprezentowany zostanie

sam projekt, ale także rola, jaką w jego realizacji odegrały fundusze europejskie pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego. Ważnym celem podejmowanych działań promocyjno-informacyjnych będzie również zapewnienie informacji o digitalizowanych

zasobach, tak, aby możliwy był jak najszerszy odbiór projektu wśród planowanego grona do którego projekt jest skierowany. Jest to ważne

szczególnie ze względu na rolę, jaką pełni Instytut Psychiatrii i Neurologii w naszym kraju – jest instytucją, której celem jest rozpowszechnianie

badań nad chorobami mózgu.Realizowane działania w zakresie promocji i informacji przyczynią się do zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat

projektu oraz możliwości dostępu do dóbr nauki z każdego miejsca poprzez zbudowany portal WWW - Digital Brain, upowszechniania wiedzy na

temat wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prezentacji rezultatów projektu na zasadzie promocji dobrych praktyk oraz

podnoszenia wiedzy i kompetencji osób zaangażowanych w proces zarządzania, promocji i informowania na temat realizacji Projektu.Działania

promocyjne mają na celu przekazanie dwóch rodzajów informacji:1. Faktu realizacji projektu pt. „Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i

Neurologii w Warszawie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki – poprzez

zamieszczanie odpowiednich logotypów i sformułowań we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych oraz podczas konferencji i spotkań.2.

Programu i inwestycji, która pozwoli na udostępnienie zasobów nauki szerokiemu gronu odbiorców. Celem tej promocji będzie pokazanie (głównie

wśród grupy odbiorców bezpośrednich - instytucji) zasobów jakie posiada IPiN i zainteresowanie nimi szerokiego grona odbiorców. W osiągnięciu

tego celu pomóc może jedynie silna kampania informacyjna ukierunkowana napodkreślenie tego, jak ważne są zdigitalizowane zasoby. Jest to

ważne, bo projekt będzie obejmował kluczowe zbiory IPiN, które stanowią cenny materiał do dalszych badań nad wieloma chorobami ( w tym bardzo

rzadkimi). Działania promocyjne będą kierowane do wielu odbiorców różnych szczebli. Pracownicy Instytutu, którzy będą realizowali projekt dołożą

wszelkich starań, żeby informacja o realizacji projektu pt. „Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie". WYKAZ

DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH WRAZ Z METODAMI I ŚRODKAMI ICH WDRAŻANIA• Tablice (pamiątkowa)• Naklejki i tabliczki do

oznaczenia urządzeń, sprzętu i wyposażenia• Przygotowanie informacji na stronie internetowej IPiN • Identyfikacja graficzna przedsięwzięcia,

przygotowanie materiałów reklamowych w j. polskim i angielskim - projekt graficzny i druk materiałów promocyjnych (broszury/ ulotki,roll-upy) –

komplet• Reklamy prasowe - tytuły polskie i zagraniczna prasa branżowa• Wydarzenia informacyjne - Konferencja prasowaw IPiN w Warszawie -

podsumowanie realizacji projektu,prezentacja portalu i zasobów, zaproszeni goście, streaming w sieci, Udział w konferencji branżowej • Organizacja

wystawy promocyjnej w budynku IPiN w Warszawie • Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym dla naukowców w

siedzibie IPiN

Wkład publiczny przekracza 500 tys. euro oraz projekt dotyczy zakupu środków trwałych

Oznaczanie swoich działań informacyjno-promocyjnych

Oznaczanie dokumentów

Informowanie uczestników

Umieszczenie opisu projektu na swojej stronie www (jeśli beneficjent ma stronę internetową)

Plakat A3

Tablica pamiątkowa

Naklejki lub tabliczki na maszynach, urządzeniach znacznej wartości

Przygotowanie szerszej informacji o projekcie i jej aktualizacja na stronie

Przygotowanie strony internetowej projektu

Przygotowanie informacji prasowych i przekazanie ich mediom

Organizacja spotkań informacyjnych dla zainteresowanych

Organizacja konferencji prasowych

Prezentacja projektu na spotkaniach, konferencjach, targach branżowych, wydarzeniach

promujących projekty unijne

Inne:

Organizacja wystawy promocyjnej w budynku IPiN w Warszawie

Rodzaj projektu

Obowiązki Beneficjenta

Rekomendowane (dodatkowe) działania

informacyjne i promocyjne (Beneficjent

wybiera działania, które chce zrealizować

jako działania uzupełniające, zaznaczając

odpowiednie pole)
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1. Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji Wnioskodawcy

Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji Wnioskodawcy

2. Dokument stanowiący akceptację realizacji projektu przez właściwego decydenta (jeśli dotyczy)

3. Umowa/porozumienie o partnerstwie oraz dokumentacja związana z wyborem partnerów (jeśli dotyczy)

4. Studium wykonalności

Studium wykonalności

5. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy)

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy

6. Dokumenty dotyczące wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) - w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o udzielenie pomocy publicznej lub

pomocy de minimis w ramach projektu:

a. Formularz informacji wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez

podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (jeśli dotyczy)

b. Zaświadczenie/a dotyczące udzielonej pomocy de minimis - otrzymane od podmiotów, które udzieliły takiej pomocy wnioskodawcy/partnerom w

ciągu 3 ostatnich lat (jeśli dotyczy)

c. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeśli dotyczy)

d. Oświadczenie dotyczące udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de minimis (jeśli dotyczy) - składane w przypadku gdy wnioskodawca/partner

dotychczas nie otrzymał pomocy de minimis

7. Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego

kryterium

Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i

załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium

8. Kopia protokołu z publicznej prezentacji założeń projektu

Kopia protokołu z publicznej prezentacji założeń projektu

9. Harmonogram projektu (diagram Gantta), jeśli nie jest zawarty w studium wykonalności

Harmonogram projektu (diagram Gantta)

10. Diagram struktury produktów projektu, jeśli nie jest zawarty w studium wykonalności

Diagram struktury produktów projektu

11. Diagram następstwa produktów projektu, jeśli nie jest zawarty w studium wykonalności

Diagram następstwa produktów projektu

12. Oświadczenie dotyczące zapewnienia środków finansowych na utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości

Oświadczenie dotyczące zapewnienia środków finansowych na utrzymanie efektów projektu w

okresie trwałości

13. Plan działań antykorupcyjnych dla projektu, jeśli nie jest zawarty w studium wykonalności

Plan działań antykorupcyjnych dla projektu

14. Kopia rejestru ryzyk na dzień składania wniosku o dofinansowanie, jeśli nie jest zawarty w studium wykonalności

15. Dokumenty finansowe stanowiące podstawę oceny prowadzenia lub nieprowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w rozumieniu

unijnym, tj. zatwierdzone sprawozdania finansowe (wraz z informacją dodatkowa jeśli jest sporządzona) za okres 5 lat.

Dokumenty finansowe

Załączniki:

Dokumenty potwierdzające prawo do

reprezentacji Wnioskodawcy - Statut

Studium wykonalności

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT

Wnioskodawcy

Lista kryteriów wyboru

Kopia protokołu z publicznej prezentacji założeń

projektu

Harmonogram projektu (diagram Gantta)

Diagram struktury produktów projektu

Diagram następstwa produktów projektu

Oświadczenie dotyczące zapewnienia środków

finansowych na utrzymanie efektów projektu w

okresie trwałości

Plan działań antykorupcyjnych dla projektu

Dokumenty finansowe
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16. Oświadczenie o zapewnieniu środków finansowych na realizację Projektu

Oświadczenie o zapewnieniu środków finansowych na realizację Projektu

17. Pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji opis założeń projektu informatycznego

Pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji opis założeń projektu

informatycznego

Poświadczam za zgodność z oryginałem załączone dokumenty.

1. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

2. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej

niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

3. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz

pomocy publicznej.

4. Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.

5. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat (trwałość operacji rozumiana zgodnie z art. 71

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)

6. Oświadczam, że nie podlegam, a także że partnerzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: - art. 207 ust. 4

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t..j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.

poz. 769), - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą

kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.).

7. Oświadczam, że projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z

dnia 17 grudnia 2013 r.

8. Oświadczam, że

9. Oświadczam, że projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą

odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w następstwie

przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.

10. Oświadczam, iż realizowany przeze mnie projekt jest/będzie zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego (dotyczy sytuacji, gdy

Wnioskodawca oczekuje na wydanie decyzji).

11. Oświadczam, iż realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z decyzją ustalającą warunki zabudowy dla planowanego projektu (w przypadku

braku planu zagospodarowania przestrzennego).

12. Oświadczam, że projekt:

Oświadczenie o zapewnieniu środków

finansowych na realizację Projektu

Pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rady

Ministrów do spraw Cyfryzacji opis założeń

projektu informatycznego

Deklaracja wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, "Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej

podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki

pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z

gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia

publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie

dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

realizacja projektu nie rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

realizując projekt, przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Organizującej Konkurs, przestrzegałem obowiązujących

przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z

dnia 17 grudnia 2013 r.)

nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z
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13. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub

inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.

14. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie podmiotom dokonującym ewaluacji, z zastrzeżeniem ochrony informacji

w nim zawartych.

15. Oświadczam, iż Partnerzy zostali wybrani zgodnie z przepisami prawa.

dnia 9 listopada 2010 r. sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.

1397) wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko ani przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000;
uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9

listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397.),

wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko;

uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9

listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane;

uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000;

uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na potencjalny obszar Natura 2000. Dokumentację środowiskową

potwierdzającą deklarowane we wniosku oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o

dofinansowanie.
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