
Ce lem bez poś red nim jest prze kształ ce nie ad mi ni stra cji usług pu blicznych świad czo -
nych przez Łódz ki Oś ro dek Do radz twa Rol ni cze go w spo sób przy jazny i wy god ny dla
pe ten ta. Słu żyć ma te mu za kup i wdro że nie no wo czes nych sy ste mów te le in for ma tycz -
nych, któ ry umoż li wi zdal ną ob słu gę spraw roz pa try wanych przez do rad ców rol ni czych,
swo bod ny do stęp do in for ma cji przez In ter net oraz po bie ra nie for mu la rzy. Re a li za cja
pro jek tu przy czy ni się do uspraw nie nia do radz twa rol ni cze go na te re nie wo je wódz twa
łódz kie go.

Przed pro jek tem „e-Do rad ca zie mi łódz kiej” sto ją na stę pu ją ce za da nia:
1) bu do wa sie ci te le in for ma tycz nej umoż li wia ją cej do stęp do In ter ne tu jed nost kom

or ga ni za cyj nym ŁODR, w tym utwo rze nie trzech lo kal nych cen trów da nych
2) pod łą cze nie sie ci in for ma tycz nej ŁODR w bez piecz ny spo sób do sze roko pas mo wej sie -

ci In ter net; umoż li wi to ko mu ni ka cję na dro dze elek tronicz nej z rol ni ka mi, klien ta -
mi, przed się bior ca mi, a tak że z in ny mi jednost ka mi ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej,
jak i cen tral nej

3) za kup sprzę tu in for ma tycz ne go: kom pu te rów ty pu PC, lap to pów, kse roko pia rek, ser -
we rów, sy ste mu bac ku pu oraz opro gra mo wa nia an ty wi ruso we go in for ma tycz ne go

4) bu do wa „Apli ka cji do za rzą dza nia gos po dar stwem rol nym”
5) opra co wa nie za war to ści por ta lu ŁODR, na któ rym zo sta ną uru cho mio ne usłu gi ad -

mi ni stra cyj no-biz ne so we świad czo ne dro gą elek tro nicz ną, takie jak: e-do rad ca, w ce -
lu za pew nie nia swo bod ne go do stę pu do in forma cji pu blicz nej na te re nach wiej skich
bez ko niecz no ści do ja zdu do naj bliż sze go do rad cy.

Umo wa o do fi nan so wa nie pro jek tu zo sta ła pod pi sa na w sierp niu 2012 r. Od te go cza -
su pra cow ni cy oś rod ka re a li zu ją dzia ła nia zmie rza ją ce do za pew nie nia do stę pu i wy -
ko rzy sta nia tech no lo gii in for ma cyj nych, ko mu ni ka cyj nych oraz e-usług pu blicz nych
w ce lu roz wo ju rol nic twa Łódz kie go. W 2013 ro ku za ku pio no 177 lap to pów oraz 28 ze -
sta wów kom pu te ro wych wraz z opro gra mo wa niem, 20 kse ro ko pia rek, 2 ser we ry oraz
urzą dze nia do za bez pie cza nia sie ci, tzw. bezpiecz ny styk z In ter ne tem. W po ło wie przy -
szłe go ro ku roz pocz nie się wdra ża nie sy ste mu ka dro wo-księ go we go oraz bu do wa in -
fra struk tu ry sie cio wej w od dzia łach w Koś cie rzy nie i w Piotr ko wie Try bu nal skim. W ro ku
2014 uru cho mio ny zo sta nie sy stem do wy ko ny wa nia ko pii za pa so wych da nych oraz

In ter ne to wy Por tal Do radczy. Pro ces wdro że nia por ta lu za koń czo ny bę dzie szko le nia -
mi ka dry do rad czej.

Za ku pio ny sprzęt oraz opro gra mo wa nie umoż li wią rol ni kom z wo je wódz twa łódz kie go:
ewi den cjo no wa nie dzia łek rol nych, za rzą dza nie pro dukcją ro ślin ną, otrzy my wa nie po -
rad on li ne od do rad ców ŁODR z sie dzi bą w Bra to sze wi cach, otrzy my wa nie naj no wszych
wia do mo ści na wy bra ne te ma ty, otrzy my wa nie po wia do mień SMS o za gro że niach.

Ty tuł pro jek tu: „e-Do rad ca zie mi łódz kiej” 

Nr pro jek tu: UDA-RPLD.04.02.00-00-018/12-00

Cał ko wi ta war tość pro jek tu: 1.999.266,60 zł

Kwo ta do fi nan so wa nia z EFRR: 1.381.607 zł

Be ne fi cjent: Łódz ki Oś ro dek Do radz twa Rol ni cze go z sie dzi bą w Bra to sze wi cach, 
ul. No wo ści 32, 95-011 Bra to sze wi ce, tel.: (42) 719-89-28, fax: (42) 719-66-99

In sty tu cja wdra ża ją ca:
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Łódz kie go
De par ta ment do spraw Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
ul. Tra u gut ta 21/23, 90-113 Łódź, tel. (42) 663 30 64, fax (42) 663 30 54
www.rpo.lodz kie.pl 

Publikacja zakupiona w ramach projektu „e-Doradca ziemi łódzkiej”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 
realizuje projekt pn. „e-Doradca ziemi łódzkiej” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 


