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

„Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha”
Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)
Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkaoców
Wartośd całkowita projektu: 261 204,01 PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 165 638,35 PLN

Projekt obejmował budowę linii światłowodowej dla potrzeb monitoringu wizyjnego Śródmieścia
Wałbrzycha, budowę zasilania w energię elektryczną kamer monitoringu wizyjnego oraz budowę
systemu CCTV.
W ramach inwestycji istniejący obecnie monitoring wizyjny Śródmieścia Wałbrzycha został
rozszerzony o 8 dualnych, obrotowych kamer kolorowych o wysokiej rozdzielczości obrazu i zoomie do
26x. Zastosowanie kamer obrotowych pozwoli na uzyskanie podglądu możliwie dużego obszaru
obserwacji, zaś obiektyw z zoomem umożliwia zbliżenie interesującego obszaru oraz jego obserwację
w trybie automatycznym. Kamery są wyposażone w hermetyczne obudowy z systemem ogrzewania.
Rozbudowany system monitoringu jest systemem otwartym. Dzięki temu istnieje możliwośd
podłączenia do niego w przyszłości dodatkowych 32 kamer. Nowe kamery zostały uruchomione
w obrębie ulic: Limanowskiego, 1 Maja (okolica Placu Kościelnego), Gen. Zajączka, Moniuszki,
Gdaoskiej, Mickiewicza, Alei Wyzwolenia.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Funduszy Europejskich, Strategii i Analiz
ul. Matejki 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 66 55 320, fax 74 66 55 325

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

W ramach projektu zakupiono również wyposażenie do Centrum Nadzoru Monitoringu Wizyjnego
przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu. Centrum zostało wyposażone w m.in. panel rackowy do
sterowania kamerami, serwer z oprogramowaniem, komputer, klawiaturę sterującą oraz 2 kolorowe
monitory LCD 22”.

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Śródmieściu Wałbrzycha pozwoli na szybką
i bezpośrednią reakcję na zaistniałe zdarzenia, jak również będzie zapobiegad niektórym zdarzeniom,
co w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeostwa wśród mieszkaoców
miasta. Szacuje się, że w strefach, które zostaną objęte zasięgiem kamer, nastąpi radykalne
zmniejszenie wybryków chuligaoskich, kradzieży, niszczenia mienia, a także wzrośnie przestrzeganie
zasad ruchu drogowego.
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