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Wprowadzenie
Wraz z przyst¹pieniem do Unii Europejskiej w maju 2004 roku, Polska zobowi¹za³a siê do
realizacji jednej z polityk wspólnotowych  polityki spójnoci, zwanej czasem zamiennie
strukturaln¹ b¹d regionaln¹. Jej g³ównym celem jest wzmocnienie spójnoci gospodarczej,
spo³ecznej i terytorialnej wszystkich regionów Wspólnoty, co z za³o¿enia ma doprowadziæ
do wyeliminowania ró¿nic gospodarczych wystêpuj¹cych pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi (NSRO, 2007). Do badania równomiernego rozwoju regionów Unii Europejskiej wykorzystywana jest Nomenklatura Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych, która
wyznacza na obszarze Wspólnoty porównywalne statystycznie obszary. Realizacja za³o¿eñ
polityki spójnoci jest mo¿liwa dziêki wykorzystaniu rodków finansowych z dwóch funduszy strukturalnych  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS) oraz dodatkowo z Funduszu Spójnoci (FS). Aktem prawnym, który reguluje kwestie zwi¹zane z powy¿szymi instrumentami jest Rozporz¹dzenie
Rady (WE) z dnia 11 lipca 2006 roku, ustanawiaj¹ce przepisy ogólne dotycz¹ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Funduszu
Spójnoci. Ponadto dokumentem strategicznym, okrelaj¹cym priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdra¿ania funduszy unijnych w Polsce, jest Narodowa Strategia
Spójnoci (MRR, 2006).
Obecnie za³o¿enia polityki UE ustalane s¹ w siedmioletnich ramach w Strategicznych
Wytycznych Wspólnoty (SWW). Jest to dokument okrelaj¹cy zasady i priorytety polityki
spójnoci oraz sugeruj¹cy optymalny sposób wykorzystania rodków przeznaczonych na
fundusze strukturalne. Na podstawie tego dokumentu powstaj¹ narodowe strategiczne ramy
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odniesienia, które odnosz¹ cele wyznaczone w Wytycznych do realiów danego pañstwa
cz³onkowskiego. Polityka spójnoci zaprogramowana na lata 2007-2013 powsta³a po reformie polityki z lat 2000-2006 (Willa, 2010). W latach 2007-2013 wzrost spójnoci ma zapewniæ realizacja trzech celów: konwergencji, podniesienia konkurencyjnoci regionalnej i zatrudnienia oraz europejskiej wspó³pracy terytorialnej (Jankowska, 2005). Instrumentami finansowymi polityki spójnoci s¹ fundusze strukturalne, które powsta³y w celu zmodernizowania gospodarek narodowych pañstw cz³onkowskich UE. Cele polityki regionalnej na lata
2007-2013 finansowane s¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Funduszu Spójnoci, niebêd¹cego funduszem strukturalnym
(rys. 1).
Na podstawie Wytycznych Wspólnoty, przy uwzglêdnieniu uwarunkowañ spo³eczno-gospodarczych Polski, przygotowano Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), które
okrelaj¹ zwi¹zek pomiêdzy priorytetami UE a krajowym programem reform. Celem strategicznym dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjnoci gospodarki opartej

Rysunek 1. Schemat polityk wspólnotowych Unii Europejskiej
(ród³o: Sobczak, 2009)
Tabela 1. Podzia³ rodków pomiêdzy programy operacyjne w ramach realizacji NSRO
(ród³o: NSRO, 2007)

Program O peracyjny

PO Infrastruktura i rodowisko

Wartoæ
rodków
[mld euro]
(%)
27,9 (41,9)

16 Regionalnych Programów O peracyjnych
PO K apita³ Ludzki

16,6 (24,9) EFRR
9,7 (14,6) EFS

PO Innowacyjna Gospodarka

8,3 (12,4)

EFRR

PO Rozwój Polski Wschodniej

2,3 (3,4)

PO Pomoc Techniczna

0,5 (0,8)

EFRR (w tym dodatkowe 992 mln euro
przyznane przez Radê Europejsk¹)
EFRR

PO Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej

0,7 (1)

K rajowa rezerwa wykonania

1,3

W sumie NSS z rezerw¹

67,3

ród³o finansowania

EFRR, Fundusz Spójnoci

EFRR
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na wiedzy i przedsiêbiorczoci, zapewniaj¹cej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójnoci spo³ecznej, gospodarczej i przestrzennej (NSRO, 2007). Zaproponowane w dokumencie
kierunki wsparcia z dostêpnych rodków finansowych w ramach funduszy strukturalnych
wraz z podzia³em na Programy Operacyjne, po akceptacji Komisji Europejskiej sta³y siê odniesieniem dla wszystkich podmiotów zainteresowanych dotacjami unijnymi.
W NSRO na lata 2007-2013 utworzono 6 programów operacyjnych, zarz¹dzanych na
poziomie kraju przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (od 27 listopada 2013 r.  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz 16 Regionalnych Programów operacyjnych zarz¹dzanych przez samorz¹dy wojewódzkie. Ich zadaniem jest realizacja celów Narodowej Strategii Spójnoci (NSS) poprzez wykorzystanie rodków finansowych, z odpowiadaj¹cych im
funduszy strukturalnych (rys. 1). W sumie jest to kwota prawie 70 mld euro.
W celu zapewnienia optymalnego zarz¹dzania rodkami pozyskanymi z Unii Europejskiej
zosta³ zbudowany System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnoci (SIMIK). Jest to system, który zapewnia zdolnoæ zbierania
informacji dotycz¹cych programów operacyjnych, w zakresie i formacie wymaganym przez
Komisjê Europejsk¹. Ponadto wspiera proces zarz¹dzania i monitorowania projektów wspó³finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci (MRR, 2013). Za budowê
systemu odpowiedzialny jest minister w³aciwy do spraw rozwoju regionalnego. W perspektywie finansowej 2007-2013 zosta³ on podzielony na dwie czêci  Krajowy System Informatyczny (KSI) i Lokalne Systemy Informatyczne (LSI). Wszystkie instytucje odpowiedzialne za wdra¿anie programów operacyjnych maj¹ obowi¹zek zasilania bazy danych KSI
poprzez eksport danych z LSI w formacie XML (rys. 2).
Jedn¹ z funkcji systemu KSI-SIMIK 2007-2013 jest gromadzenie informacji o projektach, które uzyska³y dofinansowanie unijne. Ka¿dy projekt opisany jest 27 atrybutami, których wype³nianie u³atwiono przez zastosowanie list wyboru (s³owników) i masek wprowadzania powszechnie stosowanych w systemach bazodanowych (tab. 2).
Dziêki odniesieniu ka¿dego z projektów do województwa, powiatu i gminy, w którym by³
realizowany, a tak¿e kodu pocztowego i miejscowoci beneficjenta, mo¿liwe jest utworzenie
relacji do baz danych georeferencyjnych i budowa bazy danych przestrzennych. W artykule
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Rysunek 2. Schemat budowy Systemu Monitoringu i Kontroli SIMIK (ród³o: MRR, 2009)
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Tabela 2. Atrybuty opisuj¹ce projekty wspó³finansowane ze rodków unijnych (ród³o: MRR, 2013)
Atrybuty dotycz¹ce
projektu
N umer umowy

Atrybuty dotycz¹ce
wielkoci
dofinansowania
Wartoæ ogó³em

Atrybuty dotycz¹ce
beneficjenta
N azwa beneficjenta

Atrybuty dotycz¹ce ram czasowych
realizacji projektów
Projekt zakoñczony

Tytu³ projektu
Wydatki kwalifikowane N IP beneficjenta
Program O peracyjny Dofinansowanie
K od pocztowy

Data podpisania umowy
Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13

O  priorytetowa

Miejscowoæ

Data rozpoczêcia realizacji

Dzia³anie

Dofinansowanie UE

Województwo

Data zakoñczenia realizacji

Poddzia³anie

Powiat

Województwo

Forma prawna

Powiat
Gmina
Temat priorytetu
O bszar realizacji

opisano zadanie polegaj¹ce na stworzeniu koncepcji bazy danych przestrzennych, zawieraj¹cej dane opisowe dotycz¹ce projektów unijnych wraz z przypisan¹ im geometri¹ jednostek
podzia³u administracyjnego kraju, w których by³y realizowane. Utworzona baza danych przestrzennych ma umo¿liwiæ przeprowadzenie analiz przestrzennych, których zastosowanie
jest w pe³ni uzasadnione w odniesieniu do opisywanego zagadnienia oceny wykorzystania
rodków unijnych. Dziêki zastosowaniu optymalnej struktury danych umo¿liwiono ocenê
realizacji za³o¿eñ Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, w kontekcie
przestrzennym. Przed przyst¹pieniem do budowy struktury bazodanowej przeanalizowano i
zharmonizowano dane ród³owe.

Identyfikacja zbiorów danych ród³owych
Identyfikacja zbiorów danych ród³owych odnosi siê do g³ównego celu tworzonej bazy
danych  oceny realizacji za³o¿eñ Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 20072013. Do jej wykonania wykorzystano piêæ zbiorów danych, pochodz¹cych z ro¿nych róde³
i bêd¹cych zarówno danymi przestrzennymi, jak i opisowymi. W pracy korzystano w optymalnym stopniu z pañstwowych i urzêdowych rejestrów, tworz¹cych infrastrukturê informacji przestrzennej oraz z us³ug udostêpniaj¹cych te dane.
Pañstwowy Rejestr Granic (PRG) jest urzêdow¹ i referencyjn¹ baz¹ danych dotycz¹cych podzia³u terytorialnego kraju (CODGIK, 2012). Wród ograniczeñ tej bazy danych
nale¿y wymieniæ fakt, ¿e typem reprezentacji powiatów, które posiadaj¹ tê sam¹ nazwê jest
multipoligon. Oznacza to, ¿e wiele poligonów mo¿e w bazie danych stanowiæ jeden obiekt.
Wyeliminowanie tego b³êdu polega na podzieleniu jednego rekordu na odrêbne byty. Tabele
atrybutów wymienionych zbiorów s¹ ograniczone jedynie do nazwy i identyfikatora. Ponadto korzystanie z informacji opisowej utrudnia brak polskich znaków. Tabela atrybutów warstwy powiatów nie zawiera ich nazw i wymaga uzupe³nienia przez u¿ytkownika.
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Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO) zawiera dane dotycz¹ce obiektów geograficznych w obszarach tematycznych: podzia³ administracyjny, transport, osadnictwo i obiekty
antropogeniczne, pokrycie terenu, hydrografia, obszary chronione, rzeba terenu, nazwy
geograficzne. Baza BDO zosta³a opracowana w stopniu szczegó³owoci odpowiadaj¹cym
mapie analogowej w skali 1:250 000, a stan aktualnoci danych to 2003 rok. W tym opracowaniu zosta³a wykorzystana jedna z baz pochodnych odpowiadaj¹ca skali 1:1 000 000. Liczba warstw (klas obiektów) tej bazy jest mniejsza od bazy podstawowej, jednak wystarczaj¹ca do niniejszego opracowania, w którym skorzystano z trzech warstw: powiaty, miejscowoci i obszary zabudowy, zapisanych w formacie .shp.
Bank Danych Lokalnych (BDL) jest najwiêkszym, darmowym zbiorem informacji o
sytuacji spo³eczno-gospodarczej i demograficznej Polski. Dane te s¹ wykorzystywane przez
MRR do analizy realizacji za³o¿eñ Narodowej Strategii Spójnoci, jednak ze wzglêdu na ich
du¿¹ liczbê nie opisano poszczególnych zbiorów. Dane dostêpne w BDL nie s¹ danymi przestrzennymi, ale dziêki odniesieniu ich do jednostek podzia³u terytorialnego kraju, zgodnej z
Nomenklatur¹ Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) bêd¹ mog³y byæ
analizowane w ujêciu geograficznym. ród³em danych zawartych w tym zbiorze s¹ wyniki
spisów powszechnych i zasoby informacyjne statystyki publicznej, w tym dane administracyjne. Baza ta jest niezwykle obszerna, bowiem zawiera, a¿ 170 tys. cech pogrupowanych w
40 kategoriach tematycznych (GUS, 2012). Cechy te sprawiaj¹, ¿e BDL jest niezwykle cennym ród³em informacji, zarówno do porównañ miêdzyregionalnych jak i czasowych. Dane
udostêpniane s¹ w formacie .xls.
Krajowy Rejestr Urzêdowy Podzia³u Terytorialnego Kraju (TERYT) jest urzêdowym
rejestrem dotycz¹cym podzia³u terytorialnego Polski, prowadzonym przez GUS. Stanowi
obowi¹zuj¹cy standard identyfikacji terytorialnej, umo¿liwiaj¹cy integracjê danych odniesionych do jednostek podzia³u terytorialnego, pochodz¹cych z ró¿nych róde³. W niniejszej
pracy wykorzystano dwa z podsystemów  TERC i SIMC (wg stanu na 01.01.2013 r.).
System TERC zawiera identyfikatory i nazwy jednostek zasadniczego, trójstopniowego podzia³u terytorialnego kraju (BIP GUS, 2012). System SIMC zawiera urzêdowe nazwy miejscowoci wraz ze sta³ymi identyfikatorami oraz ich przynale¿noæ do gminy, powiatu i województwa opisany za pomoc¹ kodu TERYT (BIP GUS, 2012). Dane udostêpniane s¹ w
formacie .xml.
Baza danych kodów pocztowych. Jej wykorzystanie podyktowane by³o potrzeb¹ wykorzystania informacji o kodzie pocztowym beneficjenta danego projektu, wspó³finansowanego z funduszy strukturalnych, w celu przyporz¹dkowania projektu do konkretnej miejscowoci. Baza kodów pocztowych udostêpniana jest przez Pocztê Polsk¹ i systematycznie
aktualizowana. Wykorzystany zbiór zawiera ok. 140 tys. rekordów, opisanych atrybutami
jednoznacznie identyfikuj¹cymi miejscowoci po kodzie pocztowym i numerze TERYT. Zbiór
jest udostêpniany w formacie .csv.
Baza projektów realizowanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych. Bazê
projektów realizowanych z wykorzystaniem rodków unijnych pobrano z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Wykorzystana baza pobrana zosta³a z oficjalnej strony
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dotycz¹cej funduszy europejskich. Jest ona aktualna
na dzieñ 28.02.2013 r. i zawiera informacje o wszystkich projektach realizowanych w Polsce, w ramach poszczególnych programów operacyjnych od pocz¹tku obowi¹zywania NSRO
2007-2013. Zbiór zawiera: 60,3 tys. rekordów dotycz¹cych projektów realizowanych w
ramach programu Kapita³ Ludzki, 57,5 tys. rekordów dotycz¹cych projektów realizowa-
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nych w ramach pozosta³ych programów operacyjnych. Zbiór ten jest zapisany i udostêpniany w formacie .xls.

Harmonizacja danych ród³owych
Harmonizacja danych ród³owych jest niezbêdnym elementem porz¹dkowania danych
przed przyst¹pieniem do realizacji koncepcji bazy danych. Taka potrzeba wynika z kilku
faktów:
m brak aktualnoci  zbiory s¹ odniesionego do ró¿nych okresów czasu,
m niekompletnoæ  brak wype³nienia wszystkich atrybutów,
m niezadowalaj¹ca szczegó³owoæ treci niektórych baz danych,
m ró¿ny sposób zapisu danych,
m obszernoæ zbiorów  najmniejszy zawiera ok. 3 tys. obiektów, a najwiêkszy ok. 140 tys.
Wymienione problemy prze³o¿y³y siê na d³ugotrwa³¹ pracê, zwi¹zan¹ z przekszta³ceniem
danych do postaci gotowej do wykorzystania w bazie danych. Wykonane dodatkowe czynnoci stricte porz¹dkuj¹ce, obrazuj¹ skalê problemu jakim jest brak interoperacyjnoci krajowych zbiorów danych przestrzennych. Jest to szczególnie niepokoj¹ce ze wzglêdu na fakt,
¿e wszystkie zbiory danych zosta³y pozyskane od instytucji pañstwowych. Harmonizacja
dotyczy³a miêdzy innymi nastêpuj¹cych procedur:
m dostosowanie liczby obiektów wystêpuj¹cych w warstwie gmin pozyskanych z PRG
do liczby wymienionej w rejestrze TERYT  gminy miejsko-wiejskie zyska³y jednolit¹
geometriê bez podzia³u na obszar miejski i wiejski, co pozwoli³o na przypisanie kodu
TERYT do jednostek administracyjnych,
m podzielenie w PRG obiektów wieloczêciowych na pojedyncze  powiaty o tej samej
nazwie stanowi³y obiekt typu multipart,
m ujednolicenie formatów zapisu poszczególnych zbiorów danych,
m automatyczne pozyskanie nazw powiatów (brak nazw powiatów w PRG) z warstwy
powiatów z BDO,
m uporz¹dkowanie i uzupe³nienie warstwy miejscowoci z BDO o brakuj¹ce obiekty,
m przy³¹czenie kodów pocztowych do miejscowoci wed³ug kodu TERYT, kontrola
poprawnoci, wykonanie niezbêdnych uzupe³nieñ i zbudowanie relacji z tabel¹ SIMC,
m uzupe³nienie tabeli projektów unijnych o TERYT jednostek terytorialnych, w której
by³y realizowane.
Powy¿sze procesy harmonizuj¹ce i porz¹dkuj¹ce dane zosta³y zautomatyzowane za pomoc¹ narzêdzia Model Builder, dostêpnego w oprogramowaniu ArcGIS. Mimo to wymaga³y
du¿ego nak³adu czasu i pracy, a tak¿e wysokich wymagañ sprzêtowych ze wzglêdu na
przetworzenia bardzo obszernych zbiorów danych.

Koncepcja nowej struktury bazy danych przestrzennych
W wyniku dowiadczeñ zwi¹zanych z przygotowaniem danych ród³owych oraz przegl¹du literatury (Tomlinson, 2008; Longley 2006) zaproponowano strukturê relacyjnej bazy
danych przestrzennych, która umo¿liwia efektywne korzystanie oraz eliminuje d³ugotrwa³y i
pracoch³onny proces ³¹czenia danych ród³owych, przez zastosowanie odpowiednich rela-
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cji. Modelowane obiekty i ich cechy zosta³y dobrane w taki sposób, aby u³atwia³y ocenê
realizacji NSRO oraz umo¿liwia³y wykonywanie analiz przestrzennych. Nie by³o zatem potrzeby rozbudowywania ich struktury ponad tê zawart¹ w danych ród³owych. Zbudowany
model ma za zadanie usystematyzowaæ strukturê danych ród³owych i u³atwiæ do nich dostêp. Do jego budowy wykorzystano relacyjny model danych, natomiast samo opracowanie
wykonano w programie ArcGIS.
Projektowanie bazy danych polega³o na okreleniu celu: bazy danych; tabel, które s¹
niezbêdne do realizacji za³o¿onego celu; atrybutów opisuj¹cych ka¿d¹ tabelê; kluczy g³ównych i obcych ³¹cz¹cych tabele oraz typów relacji zachodz¹cych miêdzy tabelami (Tomlinson, 2008; Longley 2006).
Podstawowym celem tworzonej bazy jest u³atwienie dostêpu do danych ród³owych i
mo¿liwoæ korzystania z nich bez potrzeby dodatkowych przetworzeñ. Ponadto zadaniem
bazy jest ³¹czenie danych przestrzennych i nieprzestrzennych w sposób umo¿liwiaj¹cy ich
³atwe analizowanie, zarówno ilociowe jak i jakociowe, w odniesieniu do oceny realizacji
za³o¿eñ Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.
Ze wzglêdu na specyfikê danych ród³owych, które stanowi¹ zarówno dane przestrzenne
jak i nieprzestrzenne, zaproponowano 13 tabel (rys. 3). Ponadto w strukturze utworzono
równie¿ 4 tabele intersekcji, które wymagane by³y do implementacji zwi¹zku wiele do wielu
zachodz¹cego miêdzy obiektami. Utworzone tabele bezporednio odnosz¹ siê do zidentyfikowanych wczeniej danych ród³owych. Jednoczenie istnieje mo¿liwoæ rozbudowy bazy
danych o zbiory, które w sposób kompletny opisywa³yby zagadnienie pozyskiwania rodków finansowych z funduszy strukturalnych.
Tak jak w przypadku propozycji poszczególnych tabel, równie¿ w przypadku ich atrybutów nie powiêkszono ich liczby ponad te, które s¹ zgromadzone w danych ród³owych.
Jedyne modyfikacje dotyczy³y dodania atrybutu klucza obcego, który jest wymagany w celu
implementacji zwi¹zku jeden do wielu. Natomiast typy poszczególnych atrybutów wynikaj¹
bezporednio ze specyfiki danych, którymi s¹ wype³niane. W procesie okrelania klucza
g³ównego skorzystano z zasad stosowanych w praktyce przy projektowaniu baz danych, a
mianowicie najpierw spróbowano zdefiniowaæ klucz naturalny, a dopiero w przypadku jego
braku tworzono klucz sztuczny. Jeli miêdzy tabelami istnia³y relacje jeden do wielu równie¿
zastosowano klucze obce. Identyfikatory TERC i SIMC stanowi³y klucze naturalne ³¹cz¹ce
dane przestrzenne z opisowymi. Natomiast identyfikatory stosowane przez MRR stanowi³y
klucze naturalne zastosowane do opisu przynale¿noci danego projektu do konkretnego poddzia³ania, dzia³ania, osi priorytetowej i programu operacyjnego.
Ostatnim etapem projektowania nowej struktury danych by³o okrelenie zwi¹zków zachodz¹cych miêdzy tabelami (rys. 3). Zdefiniowano 13 relacji typu jeden do wielu oraz 4
relacje wiele do wielu, wymagaj¹ce utworzenia dodatkowych tabel intersekcji. Relacje zosta³y utworzone w oparciu o nastêpuj¹ce za³o¿enia:
m struktura programów operacyjnych jest hierarchiczna, przez co wymaga utworzenia
relacji jeden do wielu miêdzy poszczególnymi poziomami hierarchii,
m projekt mo¿e byæ realizowany przez jednego beneficjenta, ale jeden beneficjent mo¿e
realizowaæ wiele projektów  relacja jeden do wielu,
m hierarchiczna struktura podzia³u administracyjnego kraju wymaga utworzenia relacji
jeden do wielu miêdzy poszczególnymi poziomami,
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Rysunek 3. Schemat relacji zaproponowany w nowej uspójnionej strukturze bazy danych
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jeden projekt mo¿e byæ realizowany na obszarze kilku jednostek administracyjnych,
natomiast w ramach jednej jednostki realizowanych jest wiele projektów  s¹ to relacje wiele do wielu, wymagaj¹ce utworzenia tabel intersekcji ProjektGmina, ProjektPowiat, ProjektWojewództwo,
m w jednej miejscowoci mo¿e funkcjonowaæ wiele kodów pocztowych, natomiast jeden kod pocztowy mo¿e obejmowaæ wiele miejscowoci  jest to relacja wiele do
wielu, wymagaj¹ca utworzenia tabeli intersekcji KodMiejscowoæ.
Do utworzenia bazy danych przestrzennych wykorzystano oprogramowanie ArcGIS,
które proponuje dwa rodzaje baz danych przestrzennych, tzw. geobaz  osobist¹ i plikow¹.
Zastosowano geobazê osobist¹, która pozwala na wykorzystanie jej przez inne oprogramowania ni¿ ArcGIS, czego nie umo¿liwia geobaza plikowa. Geobaza osobista wykorzystuje
format zapisu Microsoft Access  .mdb. Geometria obiektów przechowywana jest w atrybucie Shape i typie danych BLOB, który umo¿liwia przechowywanie du¿ych iloci danych
binarnych jako pojedynczy obiekt. W niniejszym opracowaniu skorzystano z nastêpuj¹cych
obiektów geobazy:
m zestaw danych (Feature Dataset)  zawiera klasy obiektów o ró¿nej reprezentacji
geometrycznej, umo¿liwia m.in. zdefiniowanie uk³adu wspó³rzêdnych danych,
m klasa obiektów (Feature Class)  obiekty o okrelonej reprezentacji przestrzennej,
m tabela geobazy  dane opisowe nieposiadaj¹ce reprezentacji przestrzennej,
m narzêdzia geoprzetwarzania (Toolbox)  zbiór utworzonych przez u¿ytkownika modeli geoprzetwarzania.
Zaprojektowana struktura bazy danych zosta³a zrealizowana w ca³oci w warunkach
laboratoryjnych, w ramach prac badawczych, bez etapu koñcowego wdro¿enia. Jej funkcjonalnoæ równie¿ przetestowano przeprowadzaj¹c wiele analiz przestrzennych wykorzystania funduszy europejskich w Polsce, opisane w oddzielnej publikacji.
m

Podsumowanie
Zrealizowana struktura bazy danych spe³nia za³o¿one cele oraz uwzglêdnia ród³a danych, wykorzystywane do oceny realizacji NSRO. Dziêki takiemu podejciu mo¿liwa jest
integracja danych, co stanowi podstawow¹ funkcjonalnoæ bazy danych w procesie dostarczania informacji, które posiadaj¹ znacz¹cy wp³yw na podejmowane decyzje.
W szczególnoci baza danych mo¿e realizowaæ nastêpuj¹ce funkcje:
m dostarczanie informacji o projektach, które uzyska³y dofinansowanie z UE wraz z
odniesieniem ich realizacji do przestrzeni geograficznej,
m dostarczanie informacji o beneficjentach, którzy realizuj¹ projekty wspó³finansowane
ze rodków UE wraz z odniesieniem do przestrzeni,
m mo¿liwoæ generowania statystyk zagregowanych do poziomu gminy, powiatu, województwa lub programu operacyjnego,
m automatyczne odniesienie do przestrzeni nowych projektów.
Najbardziej efektywnym wykorzystaniem bazy danych przestrzennych by³oby utworzenie
pe³nego systemu informatycznego, którego czêci¹ by³by w³anie ten komponent (rys. 4).
Obecnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego korzysta z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, który gromadzi dane dotycz¹ce wszystkich projektów unijnych w postaci opisowej. Do³¹czenie do jego struktury komponentu GIS w pe³ni zautomatyzowa³oby
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Rysunek 4. Propozycja architektury systemu informatycznego MRR integruj¹cej systemy GIS,
KSI SIMIK i system ekspertowy

proces analiz przestrzennych wykorzystywania funduszy strukturalnych. Ponadto umo¿liwi³by ocenê realizacji za³o¿eñ NSRO przy uwzglêdnieniu relacji przestrzennych wystêpuj¹cych w badanym zbiorze.
W szczególnoci system realizowa³by nastêpuj¹ce zadania:
m automatyczne odniesienie danych przestrzennych do po³o¿enia geograficznego, a co
za tym idzie wykonywanie wizualizacji i analiz przestrzennych,
m zarz¹dzanie danymi przestrzennymi i opisowymi w jednym systemie, wspomagaj¹ce
efektywnoæ i usprawnienie pracy ministerstwa,
m automatyczne generowanie podsumowañ w postaci raportów i map, wspomagaj¹ce
dzia³ania sprawozdawcze ministerstwa,
m wykorzystanie wiedzy eksperckiej dotycz¹cej wdra¿ania i ewaluacji NSRO do otrzymywania wiarygodnych i rzetelnych wyników analiz,
m raz zharmonizowane bazy danych nie wymaga³yby powtarzania tego procesu, a jedynie okresowej aktualizacji,
m natychmiastowe wykorzystywanie wyników analiz przestrzennych w procesie decyzyjnym,
m automatyczne przekazywanie i udostêpnianie danych innym instytucjom pañstwowym,
m dotarcie do du¿ej liczby odbiorców i zwiêkszenie aktywnoci beneficjentów przez
udostêpnianie danych dotycz¹cych projektów unijnych, w postaci geoportalu.
Autorki uwa¿aj¹ ¿e, powy¿sze wnioski mo¿na by uwzglêdniæ przy modernizacji systemu
wspomagaj¹cego zarz¹dzanie rodkami unijnymi, bêd¹cymi w gestii nowo powsta³ego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
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Streszczenie
W artykule opisano zadanie polegaj¹ce na stworzeniu koncepcji bazy danych przestrzennych, zawieraj¹cej dane opisowe, dotycz¹ce projektów unijnych, przypisane do jednostek podzia³u administracyjnego
Polski. Utworzona baza danych przestrzennych ma umo¿liwiæ prowadzenie analiz przestrzennych do
oceny wykorzystania rodków unijnych w Polsce. Dziêki zastosowaniu optymalnego modelu danych
mo¿liwa jest ocena realizacji za³o¿eñ Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 20072013 w kontekcie przestrzennym. W koncepcji struktury bazodanowej przeanalizowano i zharmonizowano dane
ród³owe, w tym PRG, BDO, TERYT, Bank Danych Lokalnych, Bazê Danych Kodów Pocztowych oraz
bank danych o projektach unijnych z SIMIK. Ostatecznie zaprojektowan¹ bazê danych przetestowano
pod wzglêdem funkcjonalnym i wykorzystano do dalszych analiz przestrzennych.

Abstract
The paper describes the concept and implementation of spatial database containing descriptive data
on EU projects assigned to the administrative division units. Established spatial database is intended
to enable spatial analyzes for evaluation of the use of EU funds in Poland. By applying optimal
structure of the data model, it is possible to evaluate realization of the objectives of National Strategic
Reference Framework 2007-2013 in the spatial context. Within the concept of database structures,
spatial and non-spatial data sources were analyzed and harmonized. Finally, the designed database
was realized and its operation was tested.
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