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Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej konieczne było wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
i Kontroli (IACS) służącego do zapewnienia prawidłowego procesu realizacji dopłat bezpośrednich dla
rolników. Jednym z większych wyzwań w ramach tworzenia IACS było pozyskanie danych referencyjnych GIS
takich jak granice działek, powierzchnie nie podlegające dopłatom i ortofotomapy, składające się na System
Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), który ostatecznie objął obszar pokrywający ponad 98% powierzchni
Polski. Większość danych pozyskiwanych przez ARiMR w celu utworzenia LPIS została poddana procesowi
kontroli jakości realizowanemu w ramach Umowy, dodatkowo Wykonawca przetworzył pozyskane dane
i zaimportował je do baz IACS.
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Dzięki realizacji projektu powstała spójna baza danych geograficznych obejmująca ponad 98% powierzchni Polski
i składająca się z granic odniesienia, ortofotomap i obszarów niepodlegających dopłatom. Powstałe dane zostały
zaimportowane do systemu ZSZiK i służą jako podstawa w kontroli wniosków o dopłaty bezpośrednie. Dzięki
powstaniu bazy Zamawiający spełnił jeden z ważniejszych warunków prawidłowej realizacji dopłat bezpośrednich,
co umożliwiło spełnienie określonej ustawowo roli Agencji Płatniczej i wypłatę miliardów złotych dla rolników
indywidualnych.
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