
Pľotokół z przepľowadzenia publicznej prezentacji założeń rre-Paszcza.
Podlaskie cyfľowe repozytoľium pľryľodniczych danych naukowych'' w
ramach poddziałania 2.3.1' Programu Opeľacyjnego Polska Cyfľowa

L
ogłoszenie o planowanej pľezentacji założęn projektu ,,e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe
repozýorium przyrodniczych danych naukowych'' w ramach poddziałanía 2.3.I Progľamu
operacyjnego Polska Cyfrowa zostało zarĺieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej IBS PAN w dniu 28.01.2016 r. pod adresem:
http ://bip.ibs.bialowiez a.pU o gloszeĺia/ .
Informacja została również przesłana do Centrum Pľojektów Polska Cyfľowa i zostďa
zarieszczona 02.02.2016 r. pod adresem http://cppc.gov.pl/prezentacja-publiczĺa-zalozeĺ-
projektu-e-puszcza-podlaskie-cyfrowe-ľepozytorium-informacji-pľzyľodniczej-w-ľamach-
po ddzialania-Z -3 - I -p op c I .

W ogłoszeniu wskazano datę i miejsce pľZeprowadzenia prezeĺtacji oraz wskazano dane
kontakÍowe i termin zgłaszania udziałl w prezentacj i.

2. Termin i miejsce przeprowadzenia prezentacji
Publiczna ptezentacja zaŁoŻeń pľojektu,,e-Pvszcza. Podlaskie cyfrowe repozýorium
przyrodniczych daĺych naukowych'' odbyła się w dniu 10 lutego 2016 r. w siedzibie Instytutu
Biologii Ssaków PAN w Białowieży przy ulicy Waszkiewicza1..

3.

a) okľes i koszt ľealizacii pľojektu.
czas realízacj i : 0 1' 0 8. 20 1 6 - 3 l .07 .20 Í9 - 3 6 miesięcy.
koszt na obecnym etapie wynosi: 6 698 400 PLN

b)
objęte proiektem.

Wspaľcie ma umożliwió IBS PAN i Politechnice oÍaz poszczegőInym naukowcom z
tych instytucji cyfľowe udostępnianie ich zasobów, także poprzez tvłotzenie lub
dostosowanie juŻ istniejących narzędzi teleinformatycznych, np' repozytoriów, do
przygotowywania, przetwarzania i udostępniania ISP w sposób, któľy ułatwia ich
wyszukiwanie i ponowne wykorzystywanie w innowacyjnych aplikacjach i usfugach.
Istotnym aspektem będzie również obywatelski wymiar udostępnianych informacji, co
ptzyczyni się do budowy bardziej przyjaznych relacji pomiędzy państwem a
obywatelem poprzęZ wdrażanie idei 

',otwaľtego 
rządu".

c) zasoby informacji sektora publicznego objęte projektem.
IBS PAN posiada szeľoki zasőb przyrodniczych daĺych przestĺzennych różnego typu.
Dane te zgromadzone zostały w ciągu długiej ponad 60-letniej pracy badawczej
prowadzonej przez Instytut w zwíryk:u z tym rőżny jest ich charakteľ, Ęp, aktualnośó
or az p oziom zđigitalizowania.

PRZYKŁADY DANYCH Z REGIONU PU\ZCZY BIAŁOWIESKIEJ IBS PAN:
1' Dane dotyczącebadanych gatunków ssaków- dane tabelaryczne, video, fotograficzne

(np. bazy danych pľób genetyczĺych, wyniki analiz genetycznych, genotypy, dane
te l emetryc zne, nagt alia z fotopułap ek)



2. Dane dotyazące środowiska pľzyrodniczego - dane meteorologiczne (od 2011 ľoku
IBS PAN posiada własną stację meteorologiczną), dane GIS, inne.

3. Dane z digitalizacji kolekcji suchej i mokľej - skany 3D i skany mikĺoCT.
4. Date ze stacji meteoľologicznej - na bieżąco.

PRZYKŁADY DANYCH Z REGIONU PU\ZCZY BIAŁOWIESKIEJ Y\ĺYDZIAł-U
LEŚNEGo PB:
1. Digita|izacja zbiorów roślin naczyniowych i grzybőw pasożýniczych Puszczy

Białowieskiej
2. Zapis cyfrowy zbioľu owadów saproksylicznych Puszczy Białowieskiej

zgromadzonego przez nadleśniczego Jeľzego Ługowoj a.

3. Aľchiwizacja danych zvĺlązanych z rea|izacjąbieŻących badan związarĺych głownie z
badaniem grzybőw poliporoidalnych bytujących w Puszczy Białowieskiej i ich
metabolitów wtórnych.

d) cęle projektu wyrazone mierzalnymi wskaźnikami.
Cel ogólny:

Głównym celem pľojektu e_Puszcza jest stworzenie otwartego serwisu internetowego
umożliwiającego wielostľonny tľansfer wiedzy otaz zasobów naukowych służących
wzmocnieniu sektoľa nauki narzecz podniesienia konkuľencyjności regionu zgodĺie z
załoŻeniami zawartymi w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2020. Serwis
zostanie oparry o repozytorium przyľodniczych danych naukowych, umożliwiające
bezpieczĺe archiwizowanie i udostępnianie społeczeństwu zasobów naukowych
wygenerowanycUzebtanych pÍzez IBS PAN i inne jednostki naukowe w ľegionie
woj ewództwa Podlaskiego.

Szczegółowe cele:
Zdigitalizowanie i udostępnierue juŻ istniejących danych, pozyskanych na przestrzeĺi
ostatnich sześćdziesięciu lat, ale także umożliwienie naukowcom przechowywania,
udostępniani a i archiwlzacji tworzonych aktualnie zasobów.
Stwoľzenie cyfrowego Atlasu rwierząt w opaľciu o dotychczasową formę papieľową
orazzasoby kolekcji.
Konsolidacja ľóżnoľodnych naukowych danych przyroďniczych w jednej
przeszukiwalnej i po siadaj ącej szeľokie możliwo ści wykorzys tania bazie'
Udostępnienie danych wytwarzanychprzez naukowców, zę środków publicznych do
dalszego przeŃarzaniaprzez podmioĘ gospodarcze, instytucje zaruądzające pĺzyrodą
w Polsce.
Pokazanie danych oraz metadanych zasobów, które nie będą automatyczĺie otwieľane
szerokiej społeczności międzynarodowej, co pozrľoli na szercząwspółpľacę naukową,
wpłynie dodatnio na podniesienie poziomu polskiej nauki.
Promocja wyników badan własnych ĺa całym świecie i popularyzacja wyników
poprzez zwiększeni e Iiczby cytowań, pobľan.
Pľomowanie nauki obywatelskiej _ citizen science, nauka obľvatelska, nauka 2.0 _
demokľatyzacjanauki.
Rozwój technologii ułatwiających grupową współpracę, umożliwiających
zaangłŻowanie wolontariuszy (crowdsouľcing) w projekty naukowe na szeroką skalę.

e)
ich udostępniania (administľacj a. nauka. kultuľa).
Przedstawiony w punkcie 3c zasőb danych uzupełniony o ogólnodostępne dane
przestrzenne dotyczące warunków śľodowiskowych stanowi niezwykle wartościowąbazę



obejmującą zaľówno samo rozmieszczenie wielu gatunków ssaków, jak i szereg
paľametrów opisujących cechy gatunkowe w rozkładzie przestrzeÍrnym oraz inne
czynniki ekologiczne i behawioľalne stanowiące całoksńałt funkcjonowania danego
gatunku.
Udostępnienie danych zgromadzonych w Instytucie będzie miało ogľoÍrne znaczeĺie dla
nauki, administľacji publicznej, sektora prywatnego, uczniów i studentów, osób
prywatnych i potencjalnie innych podmiotów.
Znaczenie dla nauki - wzmocnienie współpracy naukowej Instytutu z wieloma
jednostkami naukowymi w kĺaju i za grarucą, co będzie przel<łađaó się na wzľost
aktyvmości i rozpoznawalności naszej jednostki, ale takłŻe pozwoli na prowadzenie
nowych typów badan na Podlasiu i w Puszczy Białowieskiej przez ľenomowane jednostki
naukowe z całego świata.
Znaczenie dla administľacj i publicznej :

Dostęp do danych na temat śľodowiska pľzyrodniczego dlaurzędów gmin, powiatów i
województwa;
Ułatwienie procedury oceny oďďziaływarlia na śľodowisko;
Ułatwi enie zr őwnow aŻone go pl anowani a pr zestt zenne go w ľe gionie ;

Podwyższanie kwalifikacji pracowników administracji publicznej przez dostęp do
szkoleń z zakľesu GIS.

Znaczenie dla sektoľa prywatnego
Ułatwienie procedury oceny oddziaływania na środowisko ptzy rőżmego rodzaju
inwestycjach, np. drogowych, kolejowych i innych;
Zwiększeĺie promocji działalności gospodarczej w oparciu o potencjał przyrodniczy
Podlasia;

Znaczenie dla innych podmiotów:
Popularyzacja nauki i badan przyľodniczych;
Możliwośó wykoľzystania udostępnianych danych w edukacji na poziomie szkolnym i
akademickim;
Możliwośó wykorzystania dostępnych danych w obywatelskich inicjatywach
badawczychhlb związanych z ochĺoną przyrody.

Đ

które opiewai ą udzielone zamówienia.
W ľamach realizacji pľojektu niezbędne będzie zlecanie następującego ľodzaju
usług obcych:

W ramach pľzygotowania pľojektu - ptzygotowanie dokumentacji przetargowej w
zakľesie specyťrkacji technicznej do postępowania na wýwoľzenie opľogramowania.
W ramach przygotowania projektu - konsultacje prawne.
W ramach działan związanych z iĺícjacją projektu _ zarĺőwienie usfug szkoleń
specjalistycznych dla personelu obsługującego realizację digitalizacji i wprowadzania
danych i metadanych do systemu.
w ramach realizaĄi projektu zlecenia obejmą zlecenie pľzygotowania filmu
informacyj nego i ťrlmów szkoleniowych.
Waľsztaty zzahesu nowoczesnego wykorzystaniaíprzetwarzania danychzudziałem
prele gentó w zagr aníczĺy ch dla naukowców.
Usługi cateľingowe i wynajem sali związany z wydaĺzeniami typu konfeľencje i
szkolenia.



Usfugi programistyczÍLe - implementacja platofrmy CKAN' stworzenie dodatkowych
wdrożeń , stworzenie aplikacji mobilnych ĺaurząďzenia mobilne. - 345 000 PLN
Usługi tłumaczeniowę na stronie internetowej i w powstających aplikacjach.
Zakup sprzętu informatycznęgo: rozbudowa macierzy dyskowej - 80 000 zł
Zakup sprzętu do digitalizacji: mikrotomograf, skanery 3D, drukarka 3D' sprzęt
fotograťĺczny, tablety i laptopy z technologią obsługuj ącą3D - I 265 000 zŁ

Wskaźniki produkÍu:
Liczbapodmiotów udostępniających IPS _ 2;
Liczba zdigítalizowanych dokumentów - 5500;
Liczba udostępnionych online dokumentów IPB _ 4800;
Liczbaľekoľdów - ponad 6 000 000;
Rozmiar zdĺgitalízowanej informacji _ 5 TB
Liczba utworzonych API - 2;

Wskaźnik rezultatu:
Liczbapobrań - 50 000;
Liczbawygenerowanych Huczy API - 200.

wskazaniem podmiotów. które ľeprezentui ą (i eżeli dotyczy).
Ze stľony otganizatorőw podczas prezentacji głos zabrały następujące osoby:

prof. dr hab. Jan M. Wójcik, IBS PAN;
dr hab. Ireneusz Ruczyński, IBS PAN;
dr hab. Krzysďof Schmidt, IBS PAN;
dr hab. Elwira Szuma,IBS PAN;
dr Paulina Szafĺańska, IBS PAN;
mgr Iwona Ruczyńska, IBS PAN;
mgľ Marcin Churski,IBS PAN.

Ze strony publiczności podczas prezentacji głos zabrały następujące osoby (w kolejności
zabierania głosu):

mgr Wiesław Klimiuk' Białowieski Park Narodowy.

e) główne tezy opinii pľezentowanvch przez osoby. o któľych mowa w pkt d).
Po pľzedstawieniu pľezentacji nt. załoŻeń pľojektu przeprowadzono dyskusję z

udziałem publiczności. W dyskusji przede wszystkim zgłaszano pýania dot. szczegółów
informacj i przekazanych w trakci e pr ezentacji. D oty czyły onę m. in. :

- budżetu,
- dostosowania oprogľamowania do potrzeb,
- uwzględnienia w zakllpach sprzęt do video konferencji,
-zakľesu uczestnictwa i udostępniania danych pochodzących z Naukowej Kolekcji
Zoologicznej IBS PAN,
- infrastruktury iutrzymania danych po projekcie,
- możliwości współpľacy z inrlymi paľtneľami w tľakcie realizacji pľojektu,
- możliwości wkomponowania aplikacji TRAPER,
- systemu weryťrkacj i pozyskanych informacj i'
- mechanizmu wartościującego daneprzy pomocy statystyk.



Z uwagi na fakt, iz większość kwestii poruszanych przez publiczność miała charakter
pytan lub próśb o wyjaśnienie i uszczegółowienie zaprezentowanych informacji, to ich
uwzględnienie będzie głównie polegać na tym, Że zgłoszone wątpliwości i komentarze będą
wzięte pod uwagę podczas przygotowywania dokumentacji pľojektowej.

l NSTYTUT BloLocll ssAKÓW
POLSKIEJ AI(AOEMII NAUK

ĺ7-230 Blďowioża, ul. Waszkiewlcaa '1

tel.85 682 77 50,Íaxš68277 52


