Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
(Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw)
Informujemy, iż 17 sierpnia 2010 r. firma REM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu, ul.Katarzynów 48, 99-400 Łowicz, NIP:8340003645,
REGON:005281920 podpisała umowę (Umowa nr UDA-RPLD.04.03.00-00-023/10-00) na realizację projektu pt.
„E- technologie w przedsiębiorstwie REM-BUD” (Projekt nr WND-RPLD.04.03.00-00-023/10).
Projekt będzie realizowany w okresie 1 października 2010 – 30 września 2013r.
Całkowita wartość projektu brutto:

484.340,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

277.860,30 PLN

Łączny wkład firmy REM-BUD Sp. z o.o.:

206.479,70 PLN

Cele główne projektu:
-

wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do świadczenia usług elektronicznych w zakresie projektowania
nawierzchni z materiałów produkowanych i oferowanych przez firmę REM-BUD sp. z o.o.,

-

wdrożenie wiedzochłonnych usług elektronicznych polegających na sprzedaży on-line projektów zagospodarowania terenu przy
wykorzystaniu produktów firmy REM-BUD sp. z o.o.

-

zintegrowanie wszystkich procesów biznesowych realizowanych przez REM-BUD sp. z o.o. przy wykorzystaniu technologii informacyjnych
i komunikacyjnych.

Cele szczegółowe projektu:
-

zapewnienie najwyższego poziomu technologicznego usług elektronicznych dzięki współpracy z jednostką badawczo-rozwojową,

-

zapewnienie bezpieczeństwa danych i usług,

-

zintegrowaniu projektu ze strategią rozwoju firmy w kierunku działalności on-line,

-

wdrożenie spójnej koncepcji promocji produktów i usług wśród potencjalnych odbiorców,

-

wdrożeniu spójnej koncepcji udostępnienia wyników projektu zainteresowanym podmiotom.

Zakres projektu:
-

Zakres projektu obejmuje znalezienie i pozyskanie technologii (oprogramowania) do projektowania terenu, a następnie zintegrowanie tej
technologii z systemu wspomagającego realizację usług/procesów biznesowych oraz konsekwentne opracowanie na bazie obecnej strony
internetowej interaktywnego portalu. W wyniku przedsięwzięcia stworzona zostanie możliwość realizowana kompleksowej usługi
elektronicznej przez firmę, obejmującej wykonanie projektu, zakup i dostawę odpowiednich materiałów oraz bezpośrednie wykonanie
usługi ułożenia nawierzchni.

Etapy realizacji projektu:
1. „Nabycie sprzętu komputerowego”
2. „Nabycie i wdrożenie oprogramowania i systemów komputerowych”
3. „Opracowanie zawartości portalu internetowego”
4. „Działania służące informacji o projekcie”

Projekt umożliwi wprowadzenie na rynek nowych usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą portalu na www.rembud-lowicz.pl :
-

projektowanie zagospodarowania terenu z zastosowaniem wyrobów produkowanych przez REM-BUD sp. z o.o. (III Kwartał 2011),

-

sprzedaż on-line 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu wyrobów produkowanych przez REM-BUD Sp. z o.o. oraz usług
oferowanych przez REM-BUD Sp. z o.o. (III-IV Kwartał 2011).

