Informatyzacja i budowa baz danych Muzeum Miejskiego Wrocławia

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Nr projektu:

RPDS.06.04.00-02-010/12

Nr umowy o dofinansowanie:

UDA- RPDS.06.04.00-02-010/12-00

Beneficjent:

Muzeum Miejskie Wrocławia
ul. Sukiennice 14/15, 50-107 Wrocław
tel. (+4871) 347 16 92
fax. (+4871) 344 47 85

Środki finansowe, wysokość dofinansowania projektu:

1. Całkowita wartość projektu: 1 041 842,53 PLN
2. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 845 950,51 PLN
3. Kwota dofinansowania pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
592 080,77 PLN
Termin realizacji projektu:
Termin rozpoczęcia rzeczowego realizacji projektu: 22.01.2007 r.
Termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu: 31.01.2014 r.
Przedmiot projektu:
Projekt obejmował zakupy i modernizację wyposażenia informatycznego i bazodanowego Muzeum
Miejskiego Wrocławia
Zakres rzeczowy projektu:

•

zakup oprogramowania i sprzętu do informatyzacji;

•

zakup oprogramowania i sprzętu do bazy danych;

•

wykonanie podstrony internetowej do bazy danych;

•

wdrożenie projektu i rozbudowa sieci komputerowej;

Cel ogólny projektu:

Celem projektu było efektywne wykorzystanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego oraz
uatrakcyjnienie oferty kulturowej regionalnej instytucji kultury. Realizacja projektu przyczyniła się
bezpośrednio do rozszerzenia oferty turystycznej i kulturalnej regionu. Przyniosło to
w konsekwencji pozytywny impuls dla rozwoju gospodarczego. Cel projektu został zrealizowany poprzez
zapewnienie trwałych warunków do rozwoju potencjału instytucji kultury.
Zakupiony sprzęt i oprogramowanie pozwoliło Muzeum na jeszcze bardziej efektywne realizowanie
projektów kulturalnych dzięki usprawnieniu procesów wewnętrznych w instytucji, w tym na utworzenie,
a następnie udostępnienie posiadanych zasobów, w postaci cyfrowej bazy danych.
Dzięki inwestycji w rozwój instytucji kultury nastąpiło efektywne wykorzystanie posiadanych przez nią
cennych zasobów, poprawiła się promocja turystyki kulturowej na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska.
Dodatkowo, realizacja celu była niezbędna ze względu na potrzeby uatrakcyjnienia wizerunku regionu jako
terenu atrakcyjnego dla turystów, w tym turystów zainteresowanych zgłębieniem historii i kultury
Wrocławia i Dolnego Śląska.
Cele szczegółowe projektu:

• usprawnienie działania instytucji kultury w zakresie obsługi klientów (odwiedzających);
• usprawnienie organizacji bieżącej pracy;
•

zapewnienie szerokiemu gronu odbiorców dostępu do bazy danych posiadanych przez instytucje;

• zintensyfikowanie działań zarządczych i marketingowych Muzeum;
• efektywne wykorzystanie zasobów posiadanych przez instytucję;
• zapewnienie szybkiego i bezawaryjnego systemu przepływu dokumentów i decyzji wewnętrznych;
• usprawnienie procesu przeglądania i katalogowania danych oraz zabezpieczenie ich trwałości.

