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Projekty infrastrukturalne

EFRR UE projekty.jpg
Nazwa projektu

Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej streﬁe
wielkomiejskiej miasta Łodzi

Data rozpoczęcia
realizacji projektu

2016-08-01

Data zakończenia
realizacji projektu

2022-12-31

Beneﬁcjent

Łódzki Ośrodek Geodezji

Realizator

Łódzki Ośrodek Geodezji

Źródła
doﬁnansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program
Operacyjny

RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Priorytet/
Działanie/
Podzdziałanie

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII
Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie
informacyjno - komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.1 Technologie
informacyjno - komunikacyjne - ZIT

Cel

Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia stosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w działalności
gospodarczej i społecznej na terenie miasta Łodzi.

Całkowita wartość
projektu

11 500 000,00 zł
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Wartość
doﬁnansowania
unijnego

7 159 113,32 zł

Krótki opis
projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia stosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w działalności
gospodarczej i społecznej na terenie miasta Łodzi. Celami
szczegółowymi są: udostępnienie przestrzennej informacji
publicznej do ponownego wykorzystania, wdrożenie nowych usług
elektronicznych dla przedsiębiorców i instytucji publicznych,
uruchomienie elektronicznego systemu monitorowania Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Łodzi. Projekt realizowany będzie
jako powiązane ze sobą następujące zadania: uruchomienie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
ortofotomapa, monitoring i wizualizacja procesu rewitalizacji w
zakresie zmian architektoniczno- urbanistycznych i społecznoekonomicznych, modelowanie i wizualizacja 3D, budowa
infrastruktury na potrzeby projektu, opracowanie dokumentacji,
promocji projektu, zarządzania projektem. W wyniku realizacji
projektu udostępnione zostaną usługi on-line na 3 poziomie
dojrzałości (5 szt.) oraz na 4 poziomie dojrzałości (1 szt.). W
obszarze oddziaływania projektu można wskazać następujące
grupy docelowe: mieszkańcy, jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, podmioty
prowadzące działalność naukową, media, podmioty prowadzące
statystyki, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na
obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje
pozarządowe i grupy nieformalne, podmioty prowadzące lub
zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą, przedsiębiorcy i instytucje władający elementami
sieci uzbrojenia terenu.

Typ projektu

E-usługi
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