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I. PERSPEKTYWA 2007 - 2013 

 

Okres  programowania Unii Europejskiej 2007 – 2013 był dla państw mogących 

skorzystać ze środków funduszy strukturalnych czasem wielkiej szansy na rozwój tak społeczny 

jak i gospodarczy. Środki finansowe przeznaczone na rozwój regionów stanowiły ponad 1/3 

całego budżetu Unii Europejskiej, z czego dla Polski przewidziana była kwota ponad 67,3 mld 

euro. Większe środki finansowe oznaczały więcej możliwości na szeroko rozumiane inwestycje. 

Na dofinansowanie liczyć mogły m.in. projekty infrastrukturalne, edukacyjne, z zakresu ochrony 

dziedzictwa kulturowego, rewitalizacji, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, promocji 

miasta, sportu, turystyki i rekreacji, społeczeństwa informacyjnego oraz wpływające na rozwój 

kapitału ludzkiego. 

 

Możliwości te wykorzystało także i Miasto Katowice, przystępując w tym okresie do 

realizacji 127 projektów, dla których pozyskano dofinansowanie na łączną kwotę ok. 486 mln zł. 

(środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Komisji Europejskiej). 

 

Całkowita wartość środków przeznaczonych na inwestycje z zakresu infrastruktury                          

i środowiska w perspektywie 2007 – 2013 wyniosła ok. 648 mln PLN. Projekty te skupiły się 

wokół priorytetów związanych z rewitalizacją, kulturą, sportem i rekreacją oraz szeroko 

rozumianą ochroną środowiska (zarówno działania twarde jak  i akcje pilotażowe).  

 

Projekty te realizowane były ze środków następujących programów: 

 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (w tym projekty 

    realizowane w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego); 

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; 

3. URBACT II; 

4. INTERREG IV C; 

5. Program dla Europy Środkowej. 
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PROJEKTY  Z  ZAKRESU  INFRASTRUKTURY  I ŚRODOWISKA, REALIZOWANE  

PRZEZ  MIASTO  KATOWICE   W  PERSPEKTYWIE  FINANSOWEJ  UE  2007 – 2013 

 

REGIONALNY  PROGRAM  OPERACYJNY  WOJEWÓDZTWA   ŚLĄSKIEGO  NA LATA 

2007 – 2013 

I. Priorytet III  Turystyka, Działanie 3.2  Infrastruktura około turystyczna, Poddziałanie 3.2.2 

Infrastruktura okołoturystyczna- podmioty publiczne 

 

1. Tytuł projektu:  „Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju 

turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym- trasa rowerowa nr 103 w Katowicach”. 

 Wartość  projektu:  1 468 577,34  PLN,  w  tym dofinansowanie  ze środków EFRR: 614 203,84  PLN. 

       Umowa została podpisana w 2009 r. 

 Projekt polegał na wykonaniu nowej trasy rowerowej na terenie Miasta Katowice, zapewniającej 

mieszkańcom swobodny dostęp do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie i jego 

atrakcji. Trasa biegnie na odcinku od WPKiW w Chorzowie, przez osiedle Tysiąclecia, osiedle Witosa 

do ścieżki nr 122,przy ul. Wybickiego (granica z Rudą Śląską, od pn. trasa łączy Katowice                           

z Chorzowem,  a przez WPKiW z Siemianowicami Śląskimi, od pd. łączy się z trasą nr 122 oraz                   

nr 1,2,3 zapewniając połączenia z Rudą Śląską, Mikołowem  i Tychami). 

 Projekt został zakończony i rozliczony. 

 

 

II. Priorytet IV  Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura Kultury 

 

2. Tytuł projektu:  „Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy                           

ul. Rymarskiej 4”. 

      Wartość projektu: 3 097 229,63 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 2 428 512,62 PLN. 

          Umowa została podpisana w 2009 r. 

      Projekt polegał na rewitalizacji budynku dawnej pralni  z maglem w zabytkowym osiedlu robotniczym 

Nikiszowiec w Katowicach przy  ul. Rymarskiej 4, w wyniku której uruchomiony został Oddział 

Muzeum Historii Katowic – Dział Etnologii Miasta. 

          Projekt został zakończony i rozliczony.  

 

3. Tytuł projektu:  „Przebudowa  Miejskiego  Domu  Kultury  Zawodzie  przy  ul. Marcinkowskiego 13”.  

     Wartość projektu: 2 076 102,66 PLN,  w  tym  dofinansowanie  ze środków EFRR: 1 764 687,26 PLN. 

  Umowa została podpisana w 2009 r.  

  Projekt dotyczył przebudowy Miejskiego Domu Kultury Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego                      

13 w zakresie modernizacji sali widowiskowej z wyposażeniem, urządzenia zaplecza scenicznego        

i garderoby oraz przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i dostosowania go do 

wymogów przeciwpożarowych. 

  Projekt został zakończony i rozliczony.  

 

III. Priorytet V Środowisko, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami 

 

4. Tytuł projektu:  „Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie 

 Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej 8”. 

 Wartość  projektu:  3 097 229,63 PLN,  w tym dofinansowanie  ze  środków EFRR: 2 428 512,62 PLN 

 Umowa została podpisana w 2010 r. 
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 Projekt polegał na budowie nowej linii technologicznej do termicznego unieszkodliwiania odpadów 

medycznych na terenie Zakładów Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych  w  Katowicach. 

Projektowana linia została zainstalowana w nowej hali, która jest funkcjonalnie i komunikacyjnie 

połączona z istniejącą halą technologiczną.  

 Projekt został zakończony i rozliczony. 

  

5. Tytuł projektu: „Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu 

 energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów 

 Naukowych w Katowicach”      

 Wartość  projektu:  7 356 956,56 PLN,  w tym   dofinansowanie ze środków EFRR: 4 351 618,18 PLN 

 Umowa została podpisana w 2010 r. 

 Projekt polegał na kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły i warsztatów szkolnych                     

z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych na cele zasilania diod LED-owych służących do oświetlenia 

otoczenia budynków szkolnych nocą. 

 Projekt został zakończony i  jest w trakcie rozliczania.  

 

6. Tytuł projektu: „Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu 

 energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - 

 Mechanicznych w Katowicach”. 

 Wartość projektu:  5 220 009,73  PLN, w tym dofinansowanie  ze  środków EFRR: 4 212 422,50 PLN.  

 Umowa została podpisana w 2012 r. 

 Projekt polegał na kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły  i warsztatów szkolnych                     

z  zastosowaniem systemu  wykorzystującego  energię  słoneczną na potrzeby ciepłej wody użytkowej. 

 Projekt został zakończony i jest w trakcie rozliczania. 

 

7. Tytuł projektu: "Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach" 

 Wartość projektu:  7 081 639,90 PLN, w  tym  dofinansowanie  ze środków EFRR: 5 696 204,29 PLN. 

 Umowa została podpisana w 2012 r. 

 Celem   projektu   była  kompleksowa   termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach. 

 Projekt zakończony i jest w trakcie rozliczania. 

 

IV. Priorytet VI  Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków 

wzrostu 

 

8. Tytuł projektu: "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach". 

Wartość projektu: 321 896 357,57 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR:                                    

182 180 002,53 PLN. 

Umowa została podpisana w 2010 r. 

Projekt polega na budowie obiektu kubaturowego spełniającego funkcje kongresowe, wystawiennicze, 

kulturalne i sportowe pn.: „Międzynarodowe Centrum Kongresowe”. Obiekt Międzynarodowego 

Centrum Kongresowego zlokalizowany będzie w północno-wschodniej części śródmieścia na terenach 

miejskich, bezpośrednio przyległych do hali widowiskowo-sportowej Spodek przy rondzie im. gen. 

Jerzego Ziętka, w dzielnicy Koszutka-Bogucice. Teren inwestycji jest obszarem górniczym po 

zlikwidowanej KWK „Katowice-Kleofas”. W obiekcie znajdować się będą m.in. następujące 

pomieszczenia: 

-Sala wielofunkcyjna, mogąca pomieścić w aranżacji kongresowej 8000 os.; 

-Sala bankietowa – dla 1000 os.; 

-Foyer sali bankietowej – dla 300 os.; 

-Audytorium – dla 600 os.;  

-Sale konferencyjne – dla 1200 os.; 
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-Biura wystawców – dla 100 os. 

W wyniku realizacji projektu zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni 8,4 ha. Teren zabudowy 

wyniesie ok. 21 721 m², powierzchnia całkowita obiektu to 34 899,45 m². 

Projekt w trakcie realizacji. 
 

Działanie 6.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 - Rewitalizacja - 

"duże miasta" 

 

9. Tytuł projektu: "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy 

Nikiszowiec  w Katowicach". 

Wartość  projektu:   799 815,23 PLN,  w  tym  dofinansowanie  ze  środków EFRR:  679 842,94  PLN. 

 Umowa została podpisana w 2012 r. 

 Projekt polegał na utworzeniu systemu monitoringu wizyjnego  w dzielnicy Nikiszowiec (zakup                    

i montaż 10 kamer IP w 8 punktach kamerowych, oraz przystosowanie pomieszczenia w Ośrodku 

Sportowym Jantor jako centrum obserwacji). 

 Projekt zakończony i jest w trakcie rozliczania. 

 

V. Priorytet VII  Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 

7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych 

 

10. Tytuł projektu: "Przebudowa  ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej 

w Katowicach -Zawodziu  w Katowicach". 

Wartość projektu:16 587 528,14  PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 12 329 528,95 PLN. 

Umowa w trakcie podpisywania. 

Projekt polega na przebudowie ul.1 Maja od skrzyżowania z ulicą Staszica do pętli tramwajowej                    

w dzielnicy Zawodzie w Katowicach. 

Modernizacja ul.1 Maja zakłada przywrócenie pierwotnego przekroju poprzecznego poprzez 

wykonanie poszerzeń jezdni w miejscu istniejących peronów tramwajowych oraz zachowanie na 

całym odcinku szerokości pasa ruchu 6,25 m. Projekt zakłada wykonanie korekty przebiegu drogi, 

nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, ciągów pieszo-rowerowych, 

wjazdów, zatok autobusowych, miejsc postojowych. 

 

 

VI. Priorytet VIII  Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty  
 

11. Tytuł projektu: "Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej                              

Nr 44    w Katowicach". 

Wartość   projektu:   857 243,9 PLN,   w  tym  dofinansowanie  ze  środków  EFRR: 707 917,37  PLN. 

Umowa została podpisana w 2009 r. 

Projekt polegał na budowie kompleksu boisk wraz z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej                          

Nr 44 w Katowicach. 

Projekt zakończony i rozliczony. 

 

12. Tytuł projektu: "Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu 

Nr 5 w Katowicach" 

Wartość projektu:   299 983,36   PLN,  w  tym  dofinansowanie  ze  środków EFRR: 254 985,85  PLN. 

Umowa została podpisana w 2013r. 

W ramach projektu zaplanowano budowę sali do zajęć ruchowych w miejscu garażu 

wykorzystywanego jako pomieszczenie gospodarcze i połączenie powstałego obiektu wewnętrzną 

komunikacja z istniejącym budynkiem przedszkola. 

Projekt jest w trakcie realizacji. 
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13. Tytuł projektu: "Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie 

szans na pobieranie nauki w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach". 

Wartość projektu:  1 980 155,47   PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR:  1 281 030,56 PLN. 

Umowa została podpisana w 2009 r. 

Projekt polegał na doposażeniu Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej                   

w Katowicach w sprzęt komputerowy, urządzenia poligraficzne i informatyczne służące do nauki 

zawodu  i przedmiotów ogólnych. 

Projekt zakończony i rozliczony. 

 

VII. Priorytet IX  Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa  
 

14. Tytuł projektu: "Strefy Aktywności Rodzinnej". 

Wartość projektu:  1 495 579,70  PLN,  w  tym  dofinansowanie  ze środków EFRR: 846 720,21  PLN. 

Umowa została podpisana w 2009r. 

Projekt polegał na utworzeniu 6 Stref Aktywności Rodzinnej w różnych dzielnicach Katowic. 

Powstałe Strefy będą zawierają wyposażenie sportowe jak i sprzęt zabawowy, z którego mogą 

korzystać zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne. 

Projekt zakończony i rozliczony. 

 

PROJEKTY  WPISANY  NA LISTĘ  PROJEKTÓW  INDYWIDUALNYCH  DLA 

PROGRAMU  OPERACYJENGO  INFRASTRUKTURA   I ŚRODOWISKO 2007 – 2013 

 

VIII. Priorytet XI  Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu 

infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym 

 

15. Tytuł projektu: "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" 

Wartość projektu: 265 070 150,00  PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR:                   

135 187 624,42  PLN. 

Umowa została podpisana w 2010 r. 

Projekt zakłada realizację obiektu przeznaczonego na siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia w Katowicach. W budynku o łącznej powierzchni netto 25 450 m2 i kubaturze brutto 

wynoszącej 199 841 m3 zlokalizowanych będzie 116 pomieszczeń dla funkcji podstawowej, w tym 

duża sala koncertowa na 1 800 miejsc, sala kameralna na 300 miejsc, studio nagrań oraz 

pomieszczenia administracyjne, techniczne, gościnne oraz przeznaczone na archiwum, w którym 

gromadzone będą nagrania i nuty. Inwestycja obejmuje ponadto zagospodarowanie terenu wokół 

budynku, w tym na amfiteatr terenowy, obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną oraz urządzenie 

zieleni. 

Planowana duża sala koncertowa przeznaczona będzie do wszystkich rodzajów muzyki symfonicznej, 

w tym z rozszerzonym składem orkiestry, 120-osobowym chórem oraz z towarzyszeniem organów. 

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia               

w Katowicach oraz zachowanie jej dziedzictwa o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia 

atrakcyjności Polski, poprzez budowę siedziby Orkiestry. Projekt umożliwi zwiększenie dostępu do 

zasobów kultury o znaczeniu ponadregionalnym. Zwiększona liczba miejsc na sali koncertowej 

zwiększy dostęp do oferty muzycznej NOSPR. Jednocześnie bezprecedensowe podniesienie jakości 

akustycznej, w tym transmisji i nagrań dokonywanych przez NOSPR i jej gości umożliwi bogatą 

prezentację realizowanych wykonań muzycznych. Budowa siedziby wedle ambitnych założeń pozwoli 

zatem na szeroką prezentację zasobów muzyki klasycznej o najwyższej wartości artystycznej. Siedziba 

Orkiestry, dzięki precyzyjnie dedykowanym walorom technicznym i użytkowym stanie się 
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wyróżniającym się na mapie świata ośrodkiem ochrony, rozwoju i promocji muzyki klasycznej. 

Projekt jest w trakcie realizacji. 

 

URBACT  II 

 

IX. Temat priorytetowy - Niskoemisyjne środowiska miejskie  
 

16. Tytuł projektu:  "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie- EVUE". 

Wartość   projektu:   92 898,00 PLN,  w  tym  dofinansowanie  ze   środków  EFRR:   74 318,00  PLN. 

Umowa została podpisana w 2010 r. 

Projekt skupiał się na zintegrowanych, zrównoważonych strategiach i dynamicznym "przodownictwu 

technicznemu" dla miast dla promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV). Inicjatywy 

miejskie pobudzające sektor publiczny i prywatny do użytkowania samochodów elektrycznych 

przyczyniły się do uczynienia powietrza bardziej czystym jak również, poprzez stworzenie "flotylli'" 

samochodów elektrycznych, do uczynienia miasta bardziej atrakcyjnym i konkurencyjnym. Partnerzy 

projektu EVUE wymienili się doświadczeniami i propozycjami rozwiązań kluczowych problemów 

związanych z w/w zagadnieniem, takich jak opór społeczny, brak niezbędnej infrastruktury, szybki 

rozwój technologii oraz przestarzałe modele ekonomiczne. 

Rezultatem projektu był Lokalny Plan Działania dający wskazówki, jak rozwiązać przedstawione 

przez każdego problemy. Każdy z partnerów wskazał przykłady dobrych praktyk, tzn. zrealizowanych 

lub realizowanych projektów na wskazanych przez siebie obszarach, które mogą być przykładami dla 

innych partnerów. Każdy z partnerów opracował również studium przypadków, dla projektów którymi 

zajmował się w ramach realizacji projektu. Sporządzone opracowania są rekomendowane różnym 

szczeblom decyzyjnym w UE, przy uchwalaniu przepisów prawa adekwatnych dla problematyki 

projektu. 

Liderem projektu był Westminster City Council z Wielkiej Brytanii. Pozostali partnerzy projektu to 

miasta Lizbona oraz Beja z Portugalii, Madryt, Frankfurt, Oslo, Sztokholm, Suceava z Rumunii, 

Zografou z Grecji oraz Miasto Katowice.  

Projekt zakończony i jest w trakcie rozliczania. 

 

17. Tytuł projektu:  "Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej - NODUS". 

Wartość projektu: 88 000,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 70 400,00  PLN. 

Umowa została podpisana w 2008 r. 

Projekt koncentrował się na związkach pomiędzy rewitalizacją obszarów miejskich i planowaniem 

przestrzennym, tj. polityk które wpływają na rozwój lokalny i regionalny. Liderem projektu była 

Wspólnota Autonomiczna Katalonii - Departament Polityki Terytorialnej i Spraw Publicznych 

(Hiszpania). W skład Grupy Roboczej wchodzili następujący partnerzy: Region Emilia - Romana 

(Włochy), Województwo Mazowieckie (Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego), 

Międzykomunalne Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Alba Iulia (Rumunia), Miasto Amsterdam 

(Holandia), Miasto Dobrich (Bułgaria) oraz Miasto Katowice.  

Projekt został zakończony i rozliczony. 

 

INTERREG IV C   

 

X. Podtemat – Energia i zrównoważony transport 
  

18. Tytuł projektu:  "Zrównoważone mobilność miejsca - SUM". 

Wartość   projektu:   303 183,00 PLN,  w  tym   dofinansowanie  ze  środków EFRR: 257 707,00 PLN. 

Umowa została podpisana w 2008 r. 
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Celem projektu jest zwiększenie udziału samochodów z napędem elektrycznym w codziennym 

użytkowaniu. Rezultatem będzie Plan Działania definiujący jakie działania należy podjąć w celu 

realizacji założeń projektu. 

Projekt jest w trakcie realizacji.  

 

PROGRAM  DLA  EUROPY ŚRODKOWEJ 

 

XI. Priorytet 3 – Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska 
  

19. Tytuł projektu:  "Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych - REURIS". 

Wartość  projektu:  1 568 277,00  PLN  w tym dofinansowanie  ze środków EFRR: 1 333 035,00 PLN. 

Umowa została podpisana w 2009 r. 

W projekcie uczestniczyło 8 partnerów reprezentujących 6 regionów w trzech państwach: Polska 

(Katowice, Bydgoszcz), Republika Czeska (Pilzno, Brno), Niemcy (Stuttgart, Lipsk). GIG był 

koordynatorem całości projektu, Uniwersytet w Lipsku– partnerem odpowiedzialnym                                 

za propagowanie wyników. Pozostali partnerzy byli dysponentami 6 terenów nadrzecznych. 

Po raz pierwszy w Środkowej Europie podjęta została próba stworzenia, we współpracy 

transnarodowej, pełnego zestawu zasad rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych i zilustrowania tych 

zasad poprzez praktyczne wdrożenie. 

Każdy z partnerów wniósł do projektu swoje dotychczasowe doświadczenia, specyfikę swojego terenu 

jak również wiedzę ekspercką i techniczno- inżynierską. 

Istotą Projektu REURIS było wdrożenie strategii i działań nakierowanych na rewitalizację miejskich 

przestrzeni nadrzecznych (odtworzenie zasobów przyrodniczych i elementów dziedzictwa 

kulturowego) i na zrównoważone gospodarowanie zrewitalizowaną przestrzenią. 

W przypadku Miasta Katowice Projekt REURIS miał na celu stworzenie zaakceptowanej społecznie 

koncepcji i programu urządzenia przyjaznej przestrzeni nadrzecznej wzdłuż doliny Ślepiotki na nie 

użytkowanych gruntach, na odcinku od ul. Jankego w Ochojcu do ul. Śląskiej w Ligocie. Wykonanie 

wdrożenia pilotażowego zrealizowane zostało w wybranym miejscu na gruntach będących własnością 

miasta. 

Korzyści z realizacji projektu to głównie doświadczenie we wspieraniu i koordynacji działań dla 

porządkowania przestrzeni na terenach zurbanizowanych, dotkniętych działaniem przemysłu                         

i górnictwa. Korzyść dla Katowic jest jeszcze bardziej namacalna: nakłady poniesione przez tych 

partnerów dotyczą głownie inwestycji – wykonanie konkretnych prac w dolinach rzecznych, 

skutkujących rozwiązaniem konkretnych problemów. 

Projekt zakończony i jest w trakcie rozliczania.  

 

       PROJEKTY OCENIONE POZYTYWNE, UMIESZCZONE NA LISTACH REZERWOWYCH 

 

REGIONALNY  PROGRAM  OPERACYJNY  WOJEWÓDZTWA   ŚLĄSKIEGO  NA LATA 

2007 – 2013 

 

XII. Priorytet III  Turystyka, Działanie 3.1  Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 

3.2.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego - podmioty publiczne 

 

20. Tytuł projektu: "Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach". 

Wartość projektu: 3 600 000,00 PLN   w  tym dofinansowanie  ze  środków EFRR: 1 096 253,52 PLN. 

W ramach realizacji projektu zaprojektowano i wykonano 5 całorocznych domków kempingowych            

z klimatyzacją.  Projekt wydłuży okres  korzystania z autocampingu z 4 do 12 miesięcy, wpłynie 

również na powiększenie bazy turystycznej w Katowicach. W każdym domku są 4 pokoje                        

o planowanej powierzchni użytkowej ok. 113 m2  z łazienka, WC i aneksem kuchennym oraz 
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niezależnym wejściem. Dodatkowo zaprojektowano modernizację budynku zaplecza Campingu w taki 

sposób, by powstały pomieszczenia socjalno-techn. dla pracowników związanych z obsługą bazy 

turystycznej oraz pralnia. 

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczno-techniczną. Znajduje się na 8 miejscu listy 

rezerwowej. 

 

21. Tytuł projektu: "Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego 

schroniska młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach”. 

Wartość projektu: 3 837 605,31 PLN w tym dofinansowanie ze środków EFRR:                                           

2 632 534,07 PLN PLN. 

Projekt będzie obejmował przebudowę i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach. 

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną. Znajduje się na 1 miejscu listy rezerwowej. 

 

XIII. Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2  Infrastruktura placówek oświaty 

 

22. Tytuł projektu: "Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 67 z oddziałami 

integracyjnymi w Katowicach". 

Wartość   projektu:   550 000,00 PLN   w   tym   dofinansowanie  ze środków EFRR: 467 500,00 PLN. 

Projekt dotyczy przebudowy boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 67 z oddziałami 

integracyjnymi w Katowicach. 

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczno-techniczną. Znajduje się na 37 miejscu listy 

rezerwowej. 
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II. PERSPEKTYWA  2014-2020 

 

Dnia 6 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt pakietu legislacyjnego dla 

polityki spójności na lata 2014-2020. 

Publikacja projektów rozporządzeń polityki spójności na lata 2014-2020 rozpoczęła oficjalną debatę 

na temat przyszłości tej polityki w Radzie Unii Europejskiej. Toczyła się ona w kontekście unijnych 

negocjacji budżetowych, prowadzonych na podstawie propozycji Komisji Europejskiej zawartych                     

w komunikacie ws. budżetu UE na lata 2014-2020, opublikowanego 29 czerwca 2011 r.  

15 grudnia 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego uruchomił internetową bazę 

Partner 3. Było to narzędzie, które miało pomóc poznać potrzeby Województwa Śląskiego oraz pozwolić 

zidentyfikować projekty planowane do realizacji na terenie województwa śląskiego w perspektywie 

finansowej 2014 – 2020.  

Od momentu uruchomienia bazy PARTNER 3 rozpoczęły się prace nad identyfikacją projektów 

planowanych do realizacji w mieście Katowice oraz pozostałych miastach subregionu centralnego, które są 

zgodne z założeniami dokumentu Europa 2020, a tym samym  projektami programów operacyjnych, 

zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym. 

Miasto Katowice prowadzi prace dwutorowo na przygotowaniem projektów: do trybu 

pozakonkursowego i konkursowego w ramach RPO WSL 2014 – 2020 oraz do trybu konkursowego do 

programów krajowych (z uwagi na brak projektów uszczegółowień poszczególnych programów 

operacyjnych, prace te maję inny wymiar niż do RPO WSL; od marca br. Ministerstwo Infrastruktury                   

i Rozwoju prowadzi negocjacje  zapisów programów z Komisją Europejską). 

W ramach krajowych programów operacyjnych Miasto Katowice planuje realizację  projektów 

wpisujących się w następujące obszarów wsparcia: gospodarka niskoemisyjna, adaptacja do zmian 

klimatu, ochrona środowiska   i efektywne wykorzystanie zasobów oraz transport zrównoważony. 

Projekty dotyczyć będą m.in. zakresu termomodernizacji oraz transportu. Natomiast na szczeblu 

regionalnym projekty planowane do realizacji dot. oprócz w/w obszarów również włączenia 

społecznego, rewitalizacji, infrastruktury społecznej i edukacyjnej. 
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INFORMACJE NA TEMAT PRIORYTETÓW, W RAMACH KTÓRYCH MIASTO 

KATOWICE PLANUJE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY  I ŚRODOWISKA  W PERSPEKTYWIE  2014 – 2020 

 
  

REGIONALNY  PROGRAM  OPERACYJNY  WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  NA LATA 2014 – 

2020 (wersja 5.1 projektu Programu, z dnia 10 kwietnia br.) 

 

I. OŚ PRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA  

ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

 

1. Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 

energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym                         

w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. 

W ramach priorytetu inwestycyjnego  4.3, wspierane będą działania polegające na termomodernizacji 

w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z budową i przebudową 

infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

w modernizowanych energetycznie budynkach i/lub likwidacji „niskiej emisji” poprzez 

wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła.   

2. Priorytet inwestycyjny 4.5 promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na 

zmiany klimatu.  

W ramach priorytetu inwestycyjnego 4.5 wspierane będą działania polegające na budowie, 

przebudowie liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowanych centrów 

przesiadkowych – w tym dworców autobusowych i kolejowych, parkingów Park&Ride i Bike&Ride, 

dróg rowerowych), zakupie taboru autobusowego   i tramwajowego, wdrażaniu inteligentnych 

systemów transportowych ITS - w tym SDIP, wymianie oświetlenia w gminach na instalacje                    

o wyższej efektywności energetycznej.  

 

II. OŚ PRIORYTETOWA V OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE 

ZASOBÓW 

 

1. Priorytet inwestycyjny 6.1 inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia 

zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa 

członkowskie. 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 6.1 wspierane będą m.in. działania, polegające  kompleksowym 

unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest. 

 

III. OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE   

 

1. Priorytet inwestycyjny 9.4 aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 

aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. 

W ramach priorytetu będą realizowane m.in. programy na rzecz integracji osób, rodzin, grup 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej 

integracji (m.in.: edukacyjnych, społecznych, zawodowych, kulturalnych)  ukierunkowane na 

aktywizację społeczno-zawodową. 

2. Priorytet inwestycyjny 9.7 ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług,          

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 
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  W ramach priorytetu realizowane będą projekty z zakresu: 

2.1  świadczenia usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: 

- o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym skierowane do dzieci i młodzieży, 

- wsparcie i rozwój form pieczy zastępczej związanych z procesem deinstytucjonalizacji, 

- wsparcie i rozwój systemu opieki nad rodziną (w tym usług wsparcia rodziny), 

2.2  wsparcie i pomocy w tworzeniu warunków mieszkaniowych z uwzględnieniem specyficznych 

potrzeb jako działania związane z procesem deinstytucjonalizacji (np. mieszkania wykorzystywane 

na rodzinne domy dziecka, mieszkania socjalne, chronione, wspomagane), 

2.3  ułatwiania dostępu do usług towarzyszących procesowi usamodzielniania się osobom 

wykluczonym. 

 

IV. OŚ PRIORYTETOWA X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA              

I ZDROWOTNA  

 

1. Priorytet inwestycyjny 9.1 inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się 

do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu 

zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, 

kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie 

społeczności lokalnych. 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 9.1 finansowane będą inwestycje dotyczące mieszkalnictwa 

socjalnego, wspomaganego i chronionego, w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w powiązaniu                     

z procesem aktywizacji zawodowej, mające na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto możliwa będzie aktywizacja osób wymagających 

wsparcia poprzez dostosowanie budynków do pełnienia funkcji centrów usług dla społeczności, wraz 

z zakupem wyposażenia niezbędnego do ich prawidłowego funkcjonowania. 

2. Priorytet inwestycyjny 9.2 wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 9.2 wsparcie uzyskają kompleksowe projekty rewitalizacyjne,  

Rewitalizacja dotyczyć będzie kompleksowych działań mających na celu przywracanie do życia 

zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów poprzez przywrócenie im starej 

lub nadanie nowej funkcji. Wsparcie uzyskają projekty polegające na przebudowie i remoncie 

obiektów poprzemysłowych/ powojskowych/ popegeerowskich/ pokolejowych, zagospodarowaniu 

przestrzeni miejskich, w tym przebudowie i remoncie obiektów oraz remoncie zdegradowanych 

budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji 

istotnych problemów społecznych i gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym                       

z Lokalnych Programów Rewitalizacji, które stanowić będą element systemu Narodowego Planu 

Rewitalizacji. Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą 

realizowane w ścisłym połączeniu z działaniami podejmowanymi w ramach wsparcia Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w szczególności przewidzianych w ramach priorytetu inwestycyjnego. 

 

V. OŚ PRIORYTETOWA XII INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA 

 

1. Priorytet inwestycyjny 10.1 ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 

oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, 

nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia 

i szkolenia.  

W ramach priorytetu 10.1 realizowane będą m.in. projekty zmierzające do podniesienia jakości zajęć                 

w przedszkolach oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających                                           

w placówkach wychowania przedszkolnego. 
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2. Priorytet inwestycyjny 10.3 BIS lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb 

rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju 

systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy                       

z pracodawcami.  

W ramach priorytetu 10.3 BIS realizowane będą działania zmierzające m.in. do poprawy jakości                   

w edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym doskonalenie 

umiejętności nauczycieli zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy 

3. Priorytet inwestycyjny 10.4 inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz 

zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej               

i szkoleniowej. 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 10.4 przewiduje się zatem wsparcie inwestycji w infrastrukturę 

wychowania przedszkolnego, polegających na budowie, przebudowie  przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz                       

z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 


