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In we sty cja re a li zo wa na w 2011

ro ku, moż li wa by ła dzię ki po -

zy ska niu fun du szy uni j nych

w ra mach Re gio nal ne go Pro -

gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -

wódz twa Ślą skie go na la ta

2007-2013 (Prio ry tet II – Spo -

łe czeń stwo in for ma cyj ne,

Dzia ła nie 2.2. Roz wój elek tro -

nicz nych usług pu blicz nych).

Zre a li zo wa ny pro jekt bę dzie

wy ko rzy sty wa ny w wie lu dzie dzi nach sfe ry in we sty cyj nej,

in for ma cyj nej, ba daw czej, or ga ni za cyj nej, prze strzen nej

i trans por to wej. Ce lem pro jek tu pod na zwą „Wir tu al ne Biu -

ro Ob słu gi In we sto ra w Za wier ciu” jest uru cho mie nie no -

wych usług pu blicz nych świad czo nych dro gą elek tro nicz ną.

Po przez re a li za cję pro jek tu zwię kszy się za in te re so wa nie sa -

mym Za wier ciem przez je go miesz kań ców oraz fun kcjo nu -

ją cych lub pla nu ją cych za ist nieć w Za wier ciu pod mio tów

gos po dar czych. Przed mio tem przed sięw zię cia jest bu do wa

no wo czes ne go sy ste mu in for ma tycz ne go na po trze by ob słu -

gi in we sto rów oraz jed no stek or ga ni za cyj nych re gio nu,

wspie ra nych przez Sy stem In for ma cji o Te re nie (SIT). SIT

bę dzie do star czał nie zbęd ne w pro ce sie de cy zyj nym ana li zy

prze strzen ne pro po no wa nej in we sty cji. Pro jekt ma rów nież

na ce lu stwo rze nie cał ko wi cie no we go w pro po no wa nej for -

mie i nie ist nie ją ce go do tych czas na ryn ku pro duk tu słu żą -

ce go do upo wszech nia nia in for ma cji in we sty cyj nych.

Jed nym z głów nych źró deł in -

for ma cji bę dzie Sy stem In -

for ma cji o Te re nie do ty czą cy

ge o de zji, gos po dar ki grun ta -

mi, któ re go in te gral ną czę -

ścią bę dzie elek tro nicz na

ewi den cja grun tów, bu dyn -

ków, lo ka li oraz plan sie ci

uzbro je nia te re nu.

Sy stem ukie run ko wa ny jest na

in we sto ra, ale rów nież two rzy

plat for mę dla sa mo rzą du do bu do wa nia po li ty ki roz wo ju

re gio nu.

Gmi na Za wier cie po przez re a li za cję in we sty cji ma na dzie -

ję na po pra wę kon ku ren cyj no ści, co bez poś red nio przy czy -

ni się do zwię ksze nia za in te re so wa nia mia stem. Pro jekt

poz wo li rów nież na pu bli ka cję rze tel nych i za wsze ak tu al -

nych in for ma cji prze zna czo nych dla przed się bior ców pol -

skich i za gra nicz nych oraz ła twy do stęp do tych in for ma cji. 

Re a li za cja in we sty cji z pew no ścią nie by ła by moż li wa,

gdy by nie ogrom ny udział środ ków uni j nych i ogrom ne za -

an ga żo wa nie za wier ciań skie go ma gi stra tu.

Cał ko wi ta war tość Pro jek tu wy nio sła 1.624.162,33 PLN.

Wkład włas ny be ne fi cjen ta (Gmi ny Za wier cie) wy niósł

519.018,39 PLN i sta no wi 24% kwo ty cał ko wi tych wy dat -

ków kwa li fi ko wal nych Pro jek tu. Po zo sta łą część kosz tów

sta no wią środ ki uni j ne. 

Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora w Zawierciu

Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora (WBOI) w Zawierciu to projekt stworzenia nowoczesnego systemu

informatycznego na potrzeby obsługi interesantów. Znajdą się w tej grupie zarówno osoby fizyczne,

instytucje, podmioty gospodarcze, jak i jednostki organizacyjne Gminy Zawiercie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


