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1. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej w latach 2007 - 2013 

1.1.Zestawienie zbiorcze projektów 

Zestawienie obejmuje projekty miasta Katowice oraz w których miasto Katowice wystąpiło  

w charakterze partnera, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, które 

otrzymały dofinansowanie lub też zostały ocenione pozytywnie i znajdują się na liście 

rezerwowej.  

 

Lp. TYTUŁ   PROJEKTU 

1.  Promocja inwestycyjna Miasta Katowice – warto tu zainwestować 

2.  Promocja inwestycyjna Miasta Katowice– warto tu zainwestować II etap 

3.  Promocja inwestycyjna Miasta Katowice – warto tu zainwestować - III etap 

4.  Miejski System Zarządzania- Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej 

5.  Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic 

6.  Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic                            

- II etap 

7.  Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego- kronik szkolnych 

8.  Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic                                              

przy ul. Rymarskiej 4 

9.  Przebudowa Miejskiego Domu Kultury Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13 

10.  Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach 

11.  Katowice – miasto wielkich wydarzeń 

12.  Katowice – miasto wielkich wydarzeń 2011 

13.  Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie 

Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach przy ul. Hutniczej 8 

14.  Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 44                                       

w Katowicach 

15.  Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie 

szans na pobieranie nauki w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych                              

w Katowicach 

16.  Strefy Aktywności Rodzinnej 

17.  Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych 

Zakładów Naukowych w Katowicach 
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18.  Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół 

Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach 

19.  Budowa sieci radiowej w paśmie 3.600-3.800 MHz (WiMAX) w Katowicach 

20.  Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice 

21.  Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy 

Nikiszowiec w Katowicach 

22.  Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych 

Usług Administracji Publicznej – etap II 

23.  Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych 

Usług Administracji Publicznej – etap III 

24.  Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach 

25.  Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin 

Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot 

26.  Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu 

nr 5 w Katowicach 

27.  Przebudowa ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej                   

w Katowicach-Zawodziu  

28.  Regionalny Obszar Rekreacyjno- Turystyczny- trasy rowerowe drogą do rozwoju 

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

29.  Śląska Karta Usług Publicznych 

30.  Silesianet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym 

województwa śląskiego: Miasto Katowice 

31.  Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 

32.  Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz  z wdrożeniem usprawnień 

zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice 

33.  Poznać – Zrozumieć – Współdziałać 

34.  Wiem co potrafię – wiem kim będę 

35.  Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami 

integracyjnymi 

36.  Otwórz Radosną Przyszłość 

37.  Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

ogólnokształcących 

38.  Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości 

39.  Rozwiń skrzydła-wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą                    

na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach 



5 

 

40.  Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania                                   

i funkcjonowania w świecie 

41.  Szkolny Ośrodek Kariery 

42.  Znam- Rozumiem-Współdziałam 

43.  Aby start był łatwiejszy 

44.  Nauka drogą do sukcesu na Śląsku (I edycja I etap) 

45.  Nauka drogą do sukcesu na Śląsku (II edycja I i II etap) 

46.  Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów 

ludzkich w Katowicach 

47.  Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli oraz administracyjnej kadry oświatowej 

48.  A ja wolę to przedszkole 

49.  System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach 

50.  Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach 

51.  Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez 

uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach 

52.  Aby start był łatwiejszy 2 

53.  Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 

54.  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Katowice 

55.  Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie- EVUE 

56.  Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie- EVUE III etap 

57.  Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej NODUS 

58.  Zrównoważona mobilność miejska - SUM 

59.  Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych- REURIS 

60.  Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach 

61.  Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego 

schroniska młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach 

62.  Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 67 z oddziałami 

integracyjnymi w Katowicach 
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1.2. Zestawienie statystyczne 

 

1 Całkowita liczba projektów złożonych przez WFE / realizowanych / 

zakończonych / znajdujących się na liście rezerwowej w ramach okresu 

programowania 2007 – 2013  współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  

oraz Funduszu Spójności.  

62 

2. Liczba projektów,  które otrzymały dofinansowanie, w tym: 59 

                    - liczba projektów zakończonych 54 

                    - liczba projektów realizowanych 5 

3. Liczba projektów znajdujących się na liście rezerwowej 3 

4. Liczba projektów finansowanych ze środków  Komisji Europejskiej, w tym: 69 

                    - liczba projektów zakończonych 59 

                    - liczba projektów realizowanych 10 

 

SUMA PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EFRR, EFS, FS I  KOMISJI 

EUROPEJSKIEJ 

 

131 
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1.3 Projekty, które otrzymały dofinansowanie/podpisano umowy o dofinansowanie  
lub znajdują się na liście rezerwowej  

 

REGIONALNY  PROGRAM  OPERACYJNY  WOJEWÓDZTWA   ŚLĄSKIEGO  NA LATA 2007 – 2013 
 

Lp. Tytuł projektu Całkowita wartość 

projektu/ 

dofinansowanie/wkład 

własny Miasta Katowice 

Priorytet/Działanie/ 

Poddziałanie 

Opis projektu/stan realizacji 

 

(wpisany w kolumnie rok oznacza rok podpisania umowy                          

o dofinansowanie) 

 

 1. Promocja inwestycyjna Miasta 

Katowice – warto tu 

zainwestować 

 

 

977 716,00  PLN/         

  787 402,60 PLN ze 

środków EFRR/ 

190 313,40 PLN 

 

Priorytet I 
Badania i rozwój 

technologiczny (B+r), 

innowacje i przedsiębiorczość 
Działanie 1.1. Wzmocnienie 

atrakcyjności inwestycyjnej 

regionu 
Poddziałanie 1.1.2 Promocja 

inwestycyjna 

Projekt polegał na promocji ofert inwestycyjnych Miasta Katowice 

poprzez udział w targach  i organizację kampanii promocyjnych   

z wykorzystaniem materiałów drukowanych, komputerowych 

wizualizacji i Internetu. 

 

 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony  i rozliczony. Umowa: 2009 r. 

2. Promocja inwestycyjna Miasta 

Katowice– warto tu 

zainwestować  II etap 

1 215 694,72 PLN/ 

837 345,54 PLN ze 

środków EFRR/ 

378 349,18 PLN 

Priorytet I 

Badania i rozwój 

technologiczny (B+r), 
innowacje i przedsiębiorczość 

Działanie 1.1. Wzmocnienie 

atrakcyjności inwestycyjnej 
regionu 

Poddziałanie 1.1.2 Promocja 

inwestycyjna 

Projekt zakładał zorganizowanie wizerunkowej kampanii 

promocyjnej o zasięgu globalnym obejmującej zastosowanie 

różnorodnych środków promocji: udział w targach ofert 

inwestycyjnych, reklamę w krajach i za granicą, mediach 

telewizyjnych i drukowanych oraz internetowych, przygotowanie 

materiałów reklamowych w formie prezentacji multimedialnych, 

folderów drukowanych oraz zakup gadżetów promocyjnych, 

aktualizację i pozycjonowanie strony internetowej Urzędu Miasta 

Katowice przeznaczonej dla inwestorów zewnętrznych. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2011 r. 



8 

3. Promocja inwestycyjna Miasta 

Katowice – warto tu 

zainwestować - III etap 

 

1 570 552,76 PLN/         

670 702,75 PLN ze 

środków EFRR/ 

899 850,01 PLN 

 

Priorytet I 

Badania i rozwój 
technologiczny (B+r), 

innowacje i przedsiębiorczość 

Działanie 1.1. Wzmocnienie 
atrakcyjności inwestycyjnej 

regionu 

Poddziałanie 1.1.2. Promocja 
inwestycyjna 

Projekt zakładał zorganizowanie wizerunkowej kampanii 

promocyjnej o zasięgu zagranicznym i krajowym obejmującej 

zastosowanie różnorodnych środków promocji w tym m. in. wdział w 

4 zagranicznych targach ofert inwestycyjnych oraz organizację 

własnego forum dla inwestorów. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2012 r. 

 4. Miejski System Zarządzania- 

Katowicka Infrastruktura 

Informacji Przestrzennej 

13 998 483,50 PLN/ 

6 588 652,56 PLN 

ze środków EFRR/ 

7 409 830,94 PLN 

 

Priorytet II  Społeczeństwo 

informacyjne,  

działanie 2.2 
 Rozwój elektronicznych usług 

publicznych 

Celem projektu jest zbudowanie, z wykorzystaniem najnowszych 

osiągnięć w zakresie ICT, i wdrożenie systemowych rozwiązań 

organizacyjnych i technicznych, zarówno typu front- jak i back-

office, tworzących przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Miejski System 

Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej 

(MSZ_KIIP).Głównym zadaniem MSZ_KIIP będzie prowadzenie 

zintegrowanych replik geoinformacyjnych zbiorów danych 

przestrzennych referencyjnych i fakultatywnych, dostępnych za 

pomocą serwisów systemowych, i udostępnianie elektronicznych 

usług geoinformacyjnych na poziomie kontaktu ze sferą zewnętrzną 

administracji – mieszkańcami Katowic, obywatelami, jednostkami 

życia gospodarczego, społecznego, naukowego i kulturalnego oraz na 

poziomie międzysystemowym. 

 

Stan realizacji: Projekt  jest  w trakcie realizacji. Umowa: 2010 r. 

 5. Przeprowadzenie kampanii 

promocyjnej produktu 

turystyki biznesowej Katowic 

898 214,37 PLN/ 

601 803,62 PLN ze 

środków EFRR/ 

296 410,75 PLN 

Priorytet III 
 Turystyka, 

działanie 3.4 

 Promocja turystyki 

Projekt koncentruje swoje działania na kampanii promocyjnej 

produktu turystyki biznesowej, w ramach  której zaplanowano m.in. 

opracowanie i wydanie katalogu oferty MICE Katowicach, 

opracowanie strony promocyjnej produktu turystyki biznesowej 

Katowic w tym oferty MICE, warsztaty promocyjno-integracyjne dla 

branży MICE z Katowic, konferencje promujące produkt markowy 

Katowice MICE oraz kampanie w mediach krajowych                                

i międzynarodowych (prasa oraz media cyfrowe).  

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2009 r. 
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 6. Przeprowadzenie kampanii 

promocyjnej produktu 

turystyki biznesowej Katowic- 

II etap 

676 600,18 PLN/                

571 665,19 PLN ze 

środków EFRR/               

 104 934,99 PLN 

 

Priorytet III  

Turystyka,  
działanie 3.4  

Promocja turystyki 

Celem projektu była kontynuacja kampanii produktu turystyki 

biznesowej Katowic dzięki czemu zostanie wzmocniona pozycja 

miasta oraz Województwa Śląskiego jako miejsca spotkań wiążących 

się  z rozwojem turystyki biznesowej.  

 

Stan realizacji: Projekt zakończony, w trakcie rozliczania. Umowa: 

2010 r. 

 7. Digitalizacja zasobów 

dziedzictwa kulturowego- 

kronik szkolnych 

319 368,49 PLN/ 

 271 463,21 PLN ze 

środków EFRR/       

47 905,28 PLN 

Priorytet IV 

 Kultura,  
działanie 4.1 Infrastruktura 

Kultury 

Projekt polegał na digitalizacji (ucyfrowieniu) starych kronik 

szkolnych oraz ich prezentacji w internecie w Śląskiej Bibliotece 

Cyfrowej w ramach kolekcji Dziedzictwo Kulturowe. Kroniki, 

których dotyczył projekt w chwili obecnej znajdują się w szkołach 

podstawowych oraz gimnazjach na terenie Miasta Katowice. Część z 

nich należy do zbiorów Muzeum Historii Katowic, które znajduje się 

przy ul. Szafranka  9 w Katowicach. Łącznie jest to 16 lokalizacji w 

obrębie całego Miasta. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony, rozliczony. Umowa: 2009 r. 

 8. Serce Nikiszowca. Rewitalizacja 

budynku Muzeum Historii 

Katowic przy ul. Rymarskiej 4 

3 097 229,63 PLN/ 

 2 428 512,62 PLN ze 

środków EFRR/  

668 717,01 PLN 

Priorytet IV  

Kultura,  

działanie 4.1 Infrastruktura 
Kultury 

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. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony, rozliczony. Umowa: 2009 r. 

 9. Przebudowa Miejskiego Domu 

Kultury Zawodzie przy                  

ul. Marcinkowskiego 13 

2 076 102,66 PLN/  

1 764 687,26 PLN ze 

środków EFRR/  

311 415,40 PLN 

Priorytet IV  

Kultura,  

działanie 4.1 Infrastruktura 
Kultury 

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. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony  i rozliczony. Umowa: 2009 r. 

 10. Stworzenie i oznakowanie 

Szlaku Moderny w Katowicach 

 

545 217,92 PLN/ 

354 194,90  PLN ze 

środków EFRR/ 

191 023,02 PLN 

 

Priorytet IV  

Kultura 
działanie 4.2  

System informacji kulturalnej 

 

Projekt polegał na budowie systemu e-informacji kulturalnej wokół 

obszaru atrakcyjnego kulturowo wyznaczonego przez 16 budynków 

będących najcenniejszymi przykładami katowickiej moderny. Na 

system składały się infokioski ustawione na ulicach w pobliżu 

budynków jak również strona tematyczna oraz audioprzewodniki 

zakupione do obsługi Szlaku Moderny, taką nazwę przyjęła trasa 

wyznaczona przez ww. budynki. Długość trasy to ok.5,5 km. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony, rozliczony. Umowa: 2011 r. 
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 11. Katowice – miasto wielkich 

wydarzeń 

911 198,96 PLN/ 

455 375,48 PLN ze 

środków EFRR/ 

455 823,48 PLN 

 

Priorytet IV 

 Kultura, 
działanie 4.3 

Promocja kultury 

 

Projekt polegał na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej                    

12 wydarzeń kulturalnych odbywających się w Katowicach (11                 

w 2010 r. i 1 wydarzenie z 2011 r.). Promocja była przeprowadzona 

zarówno na nośnikach zewnętrznych (city lighty, bilboardy) jak i za 

pomocą sieci Internet (strona www, mailing, banery reklamowe). 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony, rozliczony. Umowa: 2009 r. 

12. Katowice –miasto wielkich 

wydarzeń 2011 

1 586 900,80 PLN/ 

793 450,40 PLN ze 

środków EFRR/ 

793 450,40 PLN 

Priorytet IV 

Kultura 
Działanie 4.3 

Promocja kultury 

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie kampanii promocyjnej                  

6 wydarzeń kulturalnych na terenie wybranych miast Aglomeracji 

Górnośląskiej z wykorzystaniem reklamy ulicznej, wielkoformatowej 

i Internetu. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony, rozliczony. Umowa: 2011 r. 

 13. Budowa drugiej linii 

technologicznej do spalania 

odpadów medycznych w 

Zakładzie Utylizacji Odpadów  

w Katowicach przy ul. 

Hutniczej 8 

12 477 730,20 PLN /                  

8 418 913,66 PLN ze 

środków EFRR/ 

4 058 816,54 PLN 

Priorytet V 

Środowisko 
Działanie 5.2 

Gospodarka odpadami 

Projekt polegał na budowie nowej linii technologicznej do 

termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych na terenie 

Zakładów Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w 

Katowicach. Projektowana linia zostanie zainstalowana w nowej hali, 

która będzie funkcjonalnie  i komunikacyjnie połączona z istniejącą 

halą technologiczną.  

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2010 r. 

 14. Budowa kompleksu boisk                  

z ogrodzeniem dla Szkoły 

Podstawowej Nr 44                            

w Katowicach 

857 243,97 PLN/ 

707 917,37 PLN ze 

środków EFRR/ 

149 326,60 PLN 

Priorytet VIII 
Infrastruktura edukacyjna 

Działanie 8.2 Infrastruktura 

placówek oświaty 

Projekt polegał na budowie kompleksu boisk wraz z ogrodzeniem dla 

Szkoły Podstawowej Nr 44 w Katowicach. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2009 r. 

15. Rozbudowa bazy dydaktyczno-

wychowawczej i szkoleniowej,  

a także wyrównanie szans na 

pobieranie nauki w Zespole 

Szkół Poligraficzno-

Mechanicznych w Katowicach. 

1 980 155,47 PLN/ 

1 281 030,56 PLN ze 

środków EFRR/ 

699 124,91 PLN 

Priorytet VIII 

Infrastruktura edukacyjna 

Działanie 8.2 Infrastruktura 
placówek oświaty 

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. 

 
Stan realizacji: Projekt został zakończony i rozliczony. Umowa: 

2009r. 

16. Strefy Aktywności Rodzinnej 1 495.579,70 PLN/ 

846 720,21 PLN ze 

środków EFRR/ 

648 859,49 PLN 

 

Priorytet IX 

Zdrowie i rekreacja 

Działanie 9.3 
Lokalna Infrastruktura 

sportowa 

Projekt polegał na utworzeniu 6 Stref Aktywności Rodzinnej w 

różnych dzielnicach Katowic. Powstałe Strefy zawierają wyposażenie 

sportowe jak i sprzęt zabawowy, z którego mogą korzystać zarówno 

dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne. 
 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2009 r. 
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17. Kompleksowa 

termomodernizacja i budowa 

infrastruktury do produkcji i 

przesyłu energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych w 

budynkach Śląskich 

Technicznych Zakładów 

Naukowych w Katowicach 

7 775 544,13 PLN/ 

4 141 984,46 PLN ze 

środków EFRR/ 

3 633 559,67 PLN 

 

Priorytet V 

Środowisko 
Działanie 5.3 

Czyste powietrze i odnawialne 

źródła energii; 

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. 

 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony,  w trakcie rozliczania. Umowa: 

2010 r. 

18. Kompleksowa 

termomodernizacja i budowa 

infrastruktury do produkcji i 

przesyłu energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych w 

budynkach Zespołu Szkół 

Poligraficzno - Mechanicznych             

w Katowicach 

5 094 600,68 PLN/ 

3 519 775,29 PLN ze 

środków EFRR/ 

1 574 825,39 PLN 

 

Priorytet V 
Środowisko 

Działanie 5.3 

Czyste powietrze i odnawialne 
źródła energii; 

Projekt polegał na kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły               

i warsztatów szkolnych z zastosowaniem systemu wykorzystującego 

energię słoneczną na potrzeby ciepłej wody użytkowej. 

 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony, w trakcie rozliczania. Umowa: 

2012 r. 

19. Budowa sieci radiowej w 

paśmie 3.600-3.800 MHz 

(WiMAX)   w Katowicach 

1 710 181,36 PLN/ 

1 206 241,59 PLN ze 

środków EFRR/ 

503 939,77 PLN 

 

 Priorytet II-Społeczeństwo 

informacyjne, działanie 2.1 

Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego; 

Przedmiotem niniejszego projektu była budowa radiowej sieci 

teleinformatycznej w paśmie 3.600- 3.800 MHz w technologii 

WiMAX oraz wykonanie 12 punktów hot spot na terenie Miasta 

Katowice. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie 3 stacji 

bazowych, 12 punktów hot spot oraz podłączenie 3 jednostek 

miejskich do szerokopasmowego internetu. 

Stan realizacji: Projekt zakończony, rozliczony: Umowa: 2011r. 

 20. Budowa portalu 

korporacyjnego Urzędu Miasta 

Katowice 

1 330 215,29 PLN/ 

1 120 227,99 PLN ze 

środków EFRR/ 

197 687,30 PLN 

 

Priorytet II  Społeczeństwo 

informacyjne, 

 działanie 2.2  Rozwój 
elektronicznych usług 

publicznych 

Celem projektu była budowa portalu Miasta Katowice, która była 

przeprowadzona w 2 kierunkach. Rozbudowany został portal 

społecznościowy dla mieszkańców Katowic, umożliwiający wymianę 

informacji i poglądów  z urzędnikami. Z drugiej strony został 

rozbudowany portal korporacyjny umożliwiający sprawne 

zarządzanie miastem. W ramach realizacji projektu zrealizowane 

zostały następujące zadania: przeprowadzona została analiza 

systemowa i utworzony został projekt informatycznego portalu 

miejskiego, utworzone zostały aplikacje użytkowe do obsługi portalu 

miejskiego, nastąpiło przejęcie danych  z istniejącego systemu, 

rozbudowana została infrastruktura teleinformatyczna, zwłaszcza 

oprogramowanie systemowe do obsługi portalu. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2012 r. 
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21. Rozbudowa systemu 

monitoringu wizyjnego - 

instalacja kamer w 

dzielnicy Nikiszowiec                             

w Katowicach 

799 815,23 PLN/ 

667 074,24 PLN ze 

środków EFRR/ 

132 740,99 PLN 

 

Priorytet VI 

Zrównoważony rozwój miast 
Działanie 6.2 - Rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych, 

Poddziałanie 6.2.1 - 
Rewitalizacja - "duże miasta"; 

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). 

 

 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa:  2012 r. 

 22. Budowa w Katowicach Sieci 

Publicznych Punktów Dostępu 

do Elektronicznych Usług 

Administracji Publicznej – etap 

II 

552 207,27 PLN/         

430 748,12 PLN ze 

środków EFRR/ 

121 459,15 PLN 

 Priorytet II-Społeczeństwo 
informacyjne, działanie 2.1 

Rozwój elektronicznych usług 

publicznych 

Przedmiotem projektu była rozbudowa infrastruktury służącej 

korzystaniu z elektronicznych usług administracji publicznej na 

terenie Katowic. W ramach projektu przewiduje się utworzenie 10 

nowych telecentrów i modernizację pomieszczenia dla jednego z 

nich. Telecentra są zlokalizowane w jednostkach podległych Miastu 

Katowice. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2012 r. 

 23. Budowa w Katowicach Sieci 

Publicznych Punktów Dostępu 

do Elektronicznych Usług 

Administracji Publicznej – etap 

III 

1 156 630,00 PLN/         

  983 135,51 PLN ze 

środków EFRR/ 

173 494,51 PLN 

 Priorytet II-Społeczeństwo 

informacyjne, działanie 2.1 

Rozwój elektronicznych usług 
publicznych 

Przedmiotem umowy jest rozbudowa infrastruktury służącej 

korzystaniu z elektronicznych usług administracji publicznej na 

terenie Katowic.  W ramach projektu zostanie zaprojektowana, 

wybudowana i zainstalowana sieć kratowa, która umożliwi 

bezprzewodowy, ograniczony dostęp do internetu w ścisłym centrum 

Miasta. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony, w trakcie rozliczania. Umowa: 

2012 r. 

 24. Termomodernizacja budynku 

Pałacu Młodzieży w Katowicach 

7 090 040,36 PLN/ 

5 696 204,29 PLN ze 

środków EFRR/              

1 393 836,07 PLN 

Priorytet V 

Środowisko 
Działanie 5.3 

Czyste powietrze i odnawialne 

źródła energii 

Celem projektu była kompleksowa termomodernizacja budynku 

Pałacu Młodzieży w Katowicach. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony, w trakcie rozliczania. Umowa: 

2012 r. 
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 25. Budowa sieci szerokopasmowej 

dla społeczeństwa 

informacyjnego na terenie gmin 

Górnego Śląska wraz                             

z punktami dostępu Hot-spot 

27 153 497,49 PLN/         

 W tym dofinansowanie 

dla Miasta Katowice: 

693 500,00 ze środków 

EFRR/ 

104 025,00 PLN 

Priorytet II-Społeczeństwo 

informacyjne, działanie 2.1 
Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego 

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury szerokopasmowej                  

w postaci sieci bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby 

funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na terenie 14 

gmin województwa śląskiego. Liderem projektu jest miasto Gliwice. 

W wyniku realizacji projektu powstaną  m.in. usługi dla administracji 

publicznej wspierające budowę społeczeństwa informacyjnego 

zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyspieszające oraz 

ułatwiające obsługę mieszkańców. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony, w trakcie rozliczania: Umowa: 

2012 r. 

 26.  Adaptacja pomieszczeń na salę 

zajęć ruchowych dla dzieci                  

w Miejskim Przedszkolu Nr 5                        

w Katowicach. 

203 599, 00 PLN/ 

172 851,66 PLN                      

ze środków EFRR/ 

30 747,34 PLN 

Priorytet VIII 

Infrastruktura edukacyjna 
Działanie 8.2 Infrastruktura 

placówek oświaty 

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. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2013 r. 

 27. Przebudowa  ul. 1-go Maja na 

odcinku od ul. Staszica do 

istniejącej pętli tramwajowej             

w Katowicach - Zawodziu                      

16 587 528,14 PLN/              

12 329 528,98 PLN                  

ze środków EFRR/                               

4 257 999,19 PLN 

Priorytet VII Transport 

Działanie 7.1 Modernizacja i 

rozbudowa sieci drogowej 
Poddziałanie 7.1.1 

Modernizacja i rozbudowa 

kluczowych elementów sieci 
drogowych 

 

Projekt polega na przebudowie ul.1 Maja od skrzyżowania z ulicą 

Staszica do pętli tramwajowej w dzielnicy Zawodzie w Katowicach. 

Modernizacja ul.1 Maja polega na przywróceniu 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. 

 

Stan realizacji:  Projekt w trakcie realizacji. Umowa: 2014 r.  

28. 

 

Regionalny Obszar 

Rekreacyjno- Turystyczny- 

trasy rowerowe drogą do 

rozwoju turystyki aktywnej w 

Subregionie Centralnym- trasa 

rowerowa nr 103 w Katowicach 

1 468 577,34  PLN/ 

614 203,84  PLN                   

ze środków EFRR/ 

854 373,50 PLN 

 

Priorytet III  

Turystyka, 

Działanie 3.2  
Infrastruktura okołoturystyczna 

 poddziałanie 3.2.2 

Infrastruktura okołoturystyczna- 
podmioty publiczne 

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 płn. trasa łączy Katowice                                            

z Chorzowem, a przez WPKiW z Siemianowicami Śląskimi, od płd. 

łączy się z trasą nr 122 oraz nr 1,2,3 zapewniając połączenia z Rudą 

Śląską, Mikołowem  i Tychami. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2010 r. 
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29. Śląska Karta Usług Publicznych 149 250 633,95 PLN/ 

82 515 181,72 PLN ze 

środków EFRR/ 

954 735,04 PLN 

Priorytet II  Społeczeństwo 

informacyjne, 
 działanie 2.2 Rozwój 

elektronicznych usług 

publicznych 

Głównym celem projektu było wdrożenie systemu informatycznego 

ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz 

wspomagającego zarządzanie administracją publiczną w woj. 

śląskim. Realizacja projektu przyczyni się do promocji społeczeństwa 

informacyjnego poprzez upowszechnienie płatności bezgotówkowych 

wśród osób korzystających z usług publicznych, realizowanych                

na terenie KZK GOP, miasta Tychy i Jaworzno.  

Miasto Katowice – partner projektu. 

 

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji. Umowa: 2010 r. 

30. Silesianet- budowa 

społeczeństwa informacyjnego                    

w subregionie centralnym 

województwa śląskiego: Miasto 

Katowice 

16 249 181,94 PLN/ 

11 133 909,58 PLN ze 

środków EFRR/ 

 5 115 272,36 PLN 

 

Priorytet II-Społeczeństwo 

informacyjne, działanie 2.1  

Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego 

Projekt obejmuje budowę infrastruktury teleinformatycznej na 

obszarze miasta Katowice. Celem ogólnym projektu jest rozwój 

regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,              

a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania 

Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych   (ICT) pomiędzy 

regionami  w Polsce   i UE. Projekt realizowany będzie na terenie 

Miasta Katowice i stanowi element projektu SilesiaNet w zakresie 

budowy społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym. 

Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu                                  

są komplementarne w stosunku do działań realizowanych w innych 

gminach Subregionu, biorących udział  w projekcie 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony ,w trakcie rozliczania. Umowa: 

2011 r. 

31. Międzynarodowe Centrum 

Kongresowe w Katowicach 

333 705 984,04 PLN / 

 182 180 002,53 PLN                       

ze środków EFRR/ 

pozostałe środki – wkład 

własny 

Priorytet VI Zrównoważony 

rozwój miast,  

Działanie 6.1 Wzmacnianie 
regionalnych ośrodków wzrostu 

Celem projektu jest budowa na terenach rewitalizowanych po Kopalni 

Węgla Kamiennego Katowice-Kleofas Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego. 

 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony ,w trakcie rozliczania. Umowa: 

2010 r. 
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PROGRAM  OPERACYJNY KAPITAŁ  LUDZKI 2007 – 2013 
 

Lp. Tytuł projektu Całkowita wartość 

projektu/ 

dofinansowanie/wkład 

własny Miasta Katowice 

Priorytet/Działanie/ 

Poddziałanie 
Opis projektu/stan realizacji 

 

 

     

32. Wzmocnienie potencjału 

administracji samorządowej 

wraz  z wdrożeniem usprawnień 

zarządczych w Urzędzie Miasta 

Katowice 

 

1 512 770,00PLN/ 

1 361 493,00 PLN - 85% 

pochodzi ze środków EFS   

a  5% stanowi dotacja 

celowa z budżetu 

krajowego/ 

151 277,00 PLN 

Priorytet V  

Dobre rządzenie, 
Działanie 5.2 - 

Wzmocnienie potencjału 

administracji 
samorządowej 

Poddziałanie 5.2.1  
Modernizacja zarządzania 

w administracji 

samorządowej 

Celem projektu było niwelowanie luk kompetencyjnych pracowników 

Urzędu poprzez rozwój ich kwalifikacji oraz wdrożenie 

kompleksowych usprawnień zarządczych na poziomie całej organizacji. 

 

 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony, rozliczony. Umowa: 2010 r. 

33. Poznać – Zrozumieć – 

Współdziałać 

345 600,57 PLN/ 

293 760,48 PLN - 85%            

ze środków EFS, a 15%            

z budżetu Państwa – 

51 840,09 PLN / wkład 

własny Miasta nie jest 

wymagany 

Priorytet IX.  

Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, 

Działanie  9.1 

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie 

oświaty, Poddziałanie 

9.1.2. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych 

uczniów  z grup                        

o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie 

różnic w jakości usług 

edukacyjnych 

Projekt przeznaczony był  dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 

w Katowicach. Wybrani w drodze rekrutacji uczestnicy korzystali 

z szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych, które miały wpłynąć 

na rozwój zainteresowań uczniów, a także kompetencji – z punktu 

widzenia ich przyszłości – kluczowych. Zajęcia pozalekcyjne 

prowadzone były z różnych przedmiotów ścisłych, jak również z języka 

angielskiego. 

 

 

 

 
Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2009 r. 
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34. Wiem co potrafię – wiem kim 

będę 

229 209,02 PLN / 

194 827,67 PLN -  85%              

ze środków EFS, a 15%                

z budżetu Państwa – 

34 381,35 PLN/ 

wkład własny nie jest 

wymagany 

Priorytet IX. 

 Rozwój wykształcenia              
i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie 

oświaty, Poddziałanie 

9.1.2. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych 

uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie 

różnic w jakości usług 
edukacyjnych  

Projekt miał na celu zwiększenie szans edukacyjnych  15 osobowej 

grupy młodzieży o głębszej niepełnosprawności intelektualnej przez 

opracowanie i wdrażanie innowacyjnego modelu diagnozowania                

i oceniania umiejętności potrzebnych do przysposabiania do pracy                   

w dziedzinach określonych podstawą programową przez okres 23 

miesięcy. Grupą docelową byli niepełnosprawni uczniowie i ich 

nauczyciele oligofrenopedagodzy z Mysłowic, Sosnowca oraz Katowic. 

Wsparciem było objętych 5 szkół: z Mysłowic, Sosnowca i Katowic. 

 

 

 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2010 r. 

35. Zajęcia dodatkowe dla dzieci 

uczęszczających do przedszkoli 

z oddziałami Integracyjnymi 

1 150 759,00 PLN/ 

1 133 497,62 PLN - 85% ze 

środków EFS, a 13,5% 

stanowi dotacja celowa z 

budżetu krajowego/ 

17 261,38 PLN 

 

Priorytetu IX  

Rozwój wykształcenia                 

i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie 
oświaty 

Poddziałanie 9.1.1 

Zmniejszanie nierówności 

w stopniu upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej 

Projektem objętych było 6 placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Katowice.  

Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości 

oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących 

wychowanie przedszkolne, wzmocnienie zdolności dzieci 

do przyszłego zatrudnienia oraz tworzenie warunków równych szans 

edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia instytucjom systemu 

oświaty oraz osobom napotykającym na bariery o charakterze 

środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym 

utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2011r. 

 

36. Otwórz Radosną Przyszłość 185 721,72 PLN / 

182 935,89  PLN- 98,5%,           

z czego  ze środków EFS 

85% - 157 863,46 PLN                         

a 13,5% stanowi dotacja 

celowa  z budżetu państwa 

–  25 072,43 PLN/ 

2 785,83 PLN 

Priorytetu IX  

Rozwój wykształcenia                

i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie 

oświaty 

Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszanie nierówności 

w stopniu upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej 

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój 

kluczowych kompetencji i wzmocnienie zdolności wychowanków 

przedszkola do przyszłego zatrudnienia poprzez uatrakcyjnienie 

i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Miejskiego Przedszkola nr 70  

w Katowicach. 

 

 

 

 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2010 r. 
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37. Zajęcia pozalekcyjne dla 

uczniów szkół gimnazjalnych               

i ponadgimnazjalnych 

ogólnokształcących 

2 632 460,00 PLN / 

2 237 591,00 PLN, 85%           

ze środków EFS a 15% 

z budżetu Państwa  - 

394 869,00 PLN/ wkład 

własny Miasta nie jest 

wymagany 

 

Priorytet IX.  

Rozwój wykształcenia                  
i kompetencji w regionach,  

Działanie  9.1 

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie 

oświaty, Poddziałanie 

9.1.2. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych 

uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie 

różnic w jakości usług 
edukacyjnych  

Projekt polegał na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w szkołach 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących z zakresu 

matematyki, informatyki, języków obcych (w tym angielski, niemiecki, 

hiszpański, rosyjski, francuski), mechatroniki, fizyki oraz 

przedsiębiorczości z wykorzystaniem tablic interaktywnych.  

W pierwszej edycji (2010/2011) projektem zostało objętych                        

20 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Katowice. W drugiej edycji projektu (2011/2012) wzięło udział 

29 szkół. 

 

 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2010r. 

38. Sieć Inkubatorów Społecznej 

Przedsiębiorczości 

3 580 292,80 PLN/ 

85% ze środków EFS,              

a 15% z budżetu państwa/ 

wartość dofinansowania 

dla Miasta Katowice                 

w zakresie ww. projektu: 

473 043,00 / wkład własny 

Miasta nie jest wymagany 

Priorytet VII 

 Promocja integracji 

społecznej,  
Działanie 7.2 

Przeciwdziałanie 

wykluczeniu i 
wzmocnienie sektora 

ekonomii społecznej, 

Poddziałanie 7.2.2 
Wsparcie ekonomii 

społecznej  

Liderem Projektu było Miasto Gliwice. Miasto Katowice było jednym 

z Partnerów. Celem Sieci Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości 

było oferowanie wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego dla 

stowarzyszeń, fundacji i grup inicjatywnych działających na terenie 

woj. śląskiego. Inkubatory, działając według określonego modelu 

działania, utworzyły regionalną sieć instytucji otoczenia sektora 

ekonomii społecznej. Sieciowy i partnerski charakter projektu zapewnił 

komplementarność planowanych działań, zwiększył ich zasięg 

i dostępność dla podmiotów ekonomii społecznej.  
 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2010 r. 

39. Rozwiń skrzydła-wyrównywanie 

szans edukacyjnych oraz 

rozwijanie pasji szansą na lepszą 

przyszłość uczniów i uczennic 

Szkoły Podstawowej nr 59 w 

Katowicach 

 

929 453,50 PLN/ 

790 103,02 PLN - 85%             

ze środków EFS a 15% 

stanowi dotacja celowa             

z budżetu krajowego – 

139 418,03 PLN/ 

wkład własny nie jest 

wymagany 

 

Priorytet IX  

Rozwój wykształcenia                
i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie 

oświaty 
Poddziałanie 9.1.2. 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów             
z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w 
jakości usług edukacyjnych 

Projekt miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów. 

Cele te zostały osiągnięte m. in. poprzez: zajęcia specjalistyczne 

i wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój 

kompetencji kluczowych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 

doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2011 r. 
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40. Pomóż zrobić mi to samemu - 

wspomaganie wielozmysłowego 

poznawania i funkcjonowania 

w świecie 

257 315,72 PLN/ 

218 718,36 PLN -85% ze 

środków EFS a 15% 

stanowi dotacja celowa 

z budżetu krajowego – 

38 597,36 PLN/ 

wkład własny nie jest 

wymagany 

 

Priorytet IX  

Rozwój wykształcenia                

i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie 

oświaty 
Poddziałanie 9.1.2. 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów             
z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w 
jakości usług edukacyjnych 

Projekt miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów. 

Cele te zostały osiągnięte m.in. poprzez: zajęcia specjalistyczne 

i wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój 

kompetencji kluczowych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 

oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2010 r. 

41. Szkolny Ośrodek Kariery 187 520,00 PLN/ 

159 392,00 PLN - 85% 

ze środków EFS a 15% 

stanowi dotacja celowa                              

z budżetu krajowego – 

28 128,00 PLN/ wkład 

własny nie jest wymagany 

 

Priorytet IX  

Rozwój wykształcenia                

i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie 
oświaty 

Poddziałanie 9.1.2. 

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów             

z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w 

jakości usług edukacyjnych 

Projekt miał na celu przygotowanie uczniów i uczennic do świadomego 

wyboru szkoły i zawodu, a także wychowanie aktywnych ludzi 

przygotowanych do dalszego kształcenia się  i wejścia na rynek pracy. 

Cele te zostaną osiągnięte m.in. poprzez: zajęcia warsztatowe, 

pogadanki, opracowanie materiałów informacyjnych, doposażenie 

szkoły w pomoce dydaktyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2010 r. 
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42. Znam-Rozumiem-Współdziałam 936 116,34 PLN/ 

  795 698,89 PLN  - 85% ze 

środków EFS a  15%               

z budżetu Państwa – 

140 417,45 PLN/ wkład 

własny Miasta nie jest 

wymagany 

Priorytet IX  

Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach, 

Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie 

oświaty 
Poddziałanie 9.1.2. 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów              
z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w 
jakości usług edukacyjnych 

Projekt realizowany był przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4                         

w Katowicach. Projekt miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów, a także 

wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 

Szkoły. Cel ten został osiągnięty m.in. poprzez: zajęcia specjalistyczne    

i wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój 

kompetencji kluczowych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 

oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.  

 

 

 

 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2010 r. 

43. Aby start był łatwiejszy 147 613,00 PLN/   

125 471,05  PLN  - 85% ze 

środków EFS a  15%               

z budżetu Państwa- 

22 141,95 PLN/  

wkład własny Miasta nie 

jest wymagany 

Priorytet IX  
Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach, 

Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie 

oświaty 
Poddziałanie 9.1.2. 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów              
z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w 
jakości usług edukacyjnych 

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                        

w Katowicach. Grupą docelową było 42 uczniów klas I-III Szkoły 

Podstawowej nr 18 im. Karola Miarki wchodzącej w skład ww. 

Zespołu. Projekt miał na celu podniesienie poziomu i jakości 

wykształcenia uczniów z jednoczesnym rozwijaniem kompetencji 

komunikowania się otoczeniem. Cel ten został osiągnięty m.in. 

poprzez: badania przesiewowe mowy, zajęcia terapii logopedycznej 

oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. 

 

 

 

 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2011 r. 

44. Nauka drogą do sukcesu na 

Śląsku  

(I edycja I etap) 

Kwota dofinansowania: 

237 850,00 PLN 

Projekt jest finansowany 

ze środków EFS (85%), 

budżetu państwa (13,5%) 

oraz budżetu województwa 

śląskiego (1,5%). Wkład 

własny miasta nie jest 

wymagany 

Priorytet IX.  

Rozwój wykształcenia                      

i kompetencji w regionach,  
Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie 
oświaty Poddziałanie 9.1.3 

Pomoc stypendialna dla 

uczniów szczególnie 
uzdolnionych – 

Projekt systemowy  

Projekt skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych                                 

i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego szczególnie 

uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, 

przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja 

materialna utrudnia im rozwój edukacyjny. Projekt systemowy Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Miasto Katowice było 

jednym z partnerów. W I edycji etapu I wzięło udział 32 stypendystów. 

 

 
Stan realizacji: Realizacja I etapu projektu zakończona i została 

rozliczona. Umowa: 2009 r. 
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45. Nauka drogą do sukcesu na 

Śląsku 

(II edycja I i II etap) 

Kwota dofinansowania: 

327 420,00 PLN 

Projekt jest finansowany 

ze środków EFS (85%), 

budżetu państwa (13,5%) 

oraz budżetu województwa 

śląskiego (1,5%). Wkład 

własny miasta nie jest 

wymagany 

Priorytet IX. 

Rozwój wykształcenia                 
i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie 

oświaty Poddziałanie 9.1.3 

Pomoc stypendialna dla 
uczniów szczególnie 

uzdolnionych – 
Projekt systemowy 

Projekt skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych                                  

i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego szczególnie 

uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, 

przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja 

materialna utrudnia im rozwój edukacyjny. Był to projekt systemowy 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Miasto Katowice 

było jednym z partnerów. W pierwszym etapie wzięło 31 stypendystów 

natomiast w drugim etapie 72 stypendystów. 

 
Stan realizacji: Realizacja II etapu II edycji projektu została 

zakończona i rozliczona.  

46. Diagnoza problemów 

społecznych i monitoring 

aktywizacji polityki rozwoju 

zasobów ludzkich w Katowicach 

621 209,48 PLN/   

528 028,05 PLN  - 85% ze 

środków EFS a  15%               

z budżetu Państwa – 

93 181,43 PLN/  

wkład własny Miasta nie 

jest wymagany 

Priorytet VII. Promocja 

integracji społecznej 

Działanie 7.2 
Przeciwdziałanie 

wykluczeniu i 

wzmocnienie sektora 
ekonomii społecznej 

Poddziałanie 7.2.1 

Aktywizacja zawodowa                  
i społeczna osób 

zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

Projekt badawczy dotyczący problemów społecznych w Katowicach               

w celu aktualizacji Miejskiej Strategii Rozwoju Problemów 

Społecznych. 

 

 

 

 

 
Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2011r. 

47. Podwyższanie kwalifikacji 

nauczycieli oraz 

administracyjnej kadry 

oświatowej 

494 000,00 PLN/   

419 900,00 PLN  - 85% ze 

środków EFS/ 

74 100,00 - 15%               

wkład własny Miasta 

Katowice 

        Priorytet IX.  
Rozwój wykształcenia                

i kompetencji                                 
w regionach, 

Działanie 9.4 Wysoko 

wykwalifikowane kadry 
systemu oświaty 

Celem projektu było zwiększenie liczby nauczycieli, którzy poprzez 

udział w projekcie podnieśli swoje kwalifikacje lub/i zdobyli 

kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu w kierunkach zgodnych                              

z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice, a także zwiększenie 

liczby pracowników systemu oświaty, którzy poprzez udział                         

w projekcie podniosą swoje kompetencje w zakresie finansowania, 

zarządzania oraz monitoringu działalności oświatowej. 

W projekcie udział wzięło 95 nauczycieli. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2008r. 
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48. A ja wolę to przedszkole 

 

 

376 324,01 PLN/ 

370 679,18 PLN – 85% ze 

środków EFS, 13,5% 

dotacja celowa z budżetu 

państwa/ 

5644,86 PLN 
 

Priorytet IX  

Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, 

Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie 

oświaty 

Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszanie nierówności 

w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej 

Celem projektu było wsparcie prowadzonego przez Katolicką Fundację 

Dzieciom w Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach 

przedszkola, przyczyniając się do zwiększonego uczestnictwa dzieci                  

w wychowaniu przedszkolnym poprzez poszerzenie oferty 

realizowanych zajęć, zwiększenie liczby godzin realizowanych zajęć 

oraz zwiększenie liczby wychowawców/wychowawczyń. 

 

 

 

 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2011 r.  

49. System wsparcia placówek 

oświatowych w Katowicach 

1 122 063,00 PLN / 

953 753,55 PLN - 85%                

ze środków EFS / 168 

309,45 – 15%  stanowi 

dotacja celowa z budżetu 

państwa/ 

Wkład własny miasta nie 

jest wymagany 

Priorytet  III 

Wysoka jakość systemu 
oświaty 

Działanie 3.5. 

Kompleksowe 
wspomaganie rozwoju 

szkół 

Celem projektu jest utworzenie i wdrożenie do 31.08.2015 r. na terenie 

Katowic efektywnego systemu wspierania placówek oświatowych, 

opartego na ich realnych problemach zdiagnozowanych w trakcie 

realizacji projektu. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 26 

szkół dla dzieci i młodzieży oraz 15 przedszkoli z terenu Katowic.                    

W ramach projektu przeprowadzone zostanie doskonalenie nauczycieli                 

i dyrektorów szkół/przedszkoli, utworzone zostaną 4 sieci współpracy                 

i samokształcenia oraz opracowany zostanie Powiatowy Program 

Wspierania Szkół i Przedszkoli.  

 

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji. Umowa:2013 r. 

50. Wzmocnienie mechanizmu 

konsultacji społecznych                       

w Katowicach 

230 902,60 PLN/ 196 

267,21  PLN – 85% ze 

środków EFS, 34 635,39 

PLN – 15% z BP/ wkład 

własny Miasta nie jest 

wymagany 

Priorytet V. Dobre 
rządzenie 

Działanie 5.4 Rozwój 

potencjału trzeciego 
sektora 

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój 

dialogu obywatelskiego 

Projekt polega na zapewnieniu pracownikom UMK, przedstawicielom 

RJP i NGO szansy nabycia wiedzy oraz doświadczenia w obszarze 

konsultacji społecznych, którzy mieliby możliwość bezpośredniego 

zaangażowania się w dwa modelowe procesy konsultacji społecznych 

wytypowane do realizacji w ramach projektu oraz akcję informacyjno-

edukacyjną dotyczącą budżetu partycypacyjnego w mieście. 

Niniejsze przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez 

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides (lider projektu) oraz 

Miasto Katowice (partner projektu) 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2013 r. 
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51. Zdobywanie doświadczenia 

zawodowego przed wkroczeniem 

na rynek pracy przez uczennice       

i uczniów Zespołu Szkół 

Gastronomicznych                               

w Katowicach 

333 669,96 PLN/ 283 

619,47 PLN – 85%                   

ze środków EFS/ 7507,57 

PLN 2,25 % z budżetu 

państwa/ 42 542, 92 PLN – 

12,75% wkład własny  

Priorytet IX. 

Rozwój wykształcenia                 

i kompetencji                            

w regionach, 
Działanie 9.2. Podniesienie 

atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego 

Celem projektu jest zwiększenie po ukończeniu szkoły zdolności do 

zatrudnienia i samozatrudnienia uczennic i uczniów Technikum nr 3 

(wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych), poprzez 

udział w stażach zawodowych zarówno stacjonarnych jak                                 

i wyjazdowych. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 30 

uczniów i 40 uczennic ww. szkoły. Realizatorem przedmiotowego 

projektu jest Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustaw Morcinka              

w Katowicach. 

 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony w trakcie rozliczania. Umowa: 

2014 r. 

 

52. Aby start był łatwiejszy 2 

 

100 301,80 PLN/ 

85 256,53 PLN                        

ze śr. EFS/ 

wkład własny 15 %                   

15 045,27 PLN 

  

PO KL-Priorytet IX  
Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach, 

Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie 

oświaty 
Poddziałanie 9.1.2. 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów             
z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w 
jakości usług edukacyjnych 

Projekt ma na celu tworzenie warunków równych szans edukacyjnych i 

podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 1 w Katowicach poprzez realizację zajęć 

specjalistycznych dla uczniów klas I-VI. 

 

 

 

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji. Umowa: 2015r. 
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PROGRAM  OPERACYJNY  INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007 – 2013 
 

 
Lp. Tytuł projektu Całkowita wartość 

projektu/ 

dofinansowanie/wkład 

własny Miasta Katowice 

Priorytet/Działanie/ 

Poddziałanie 

Opis projektu/stan realizacji 

 

 

53. Budowa siedziby Narodowej 

Orkiestry  Symfonicznej 

Polskiego Radia w Katowicach 

265 116 695,76 PLN /  

145 561 514,43 PLN                

ze środków EFRR/              

119 555 181,33 PLN 

Priorytet XI Kultura                
i dziedzictwo kulturowe, 

Działanie 11.2 Rozwój 

oraz poprawa stanu 

infrastruktury kultury                   

o znaczeniu 

ponadregionalnym. 

Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  siedziby  Narodowej  Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.  

 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony, w trakcie rozliczania. 

Umowa:2010r. 

54. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

dla Miasta Katowice   

  

 

328 287,00 PLN/ 

251 531,07 PLN                             

ze środków Funduszu 

Spójności/ 

76 755,93 PLN 

Priorytet IX - 
Infrastruktura energetyczna 

przyjazna środowisku i 

efektywność energetyczna, 
Działanie 9.3. 

Termomodernizacja 

obiektów użyteczności 
publicznej – plany 

gospodarki niskoemisyjnej 

(PGN). 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie następujących działań: 

opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej; uzupełnienie                              

i aktualizację  istniejącej bazy danych dotyczących zużycia i opłat za 

nośniki energii w budynkach użyteczności publicznej oraz stworzenie 

bazy danych  umożliwiającą inwentaryzację zmian emisji gazów 

cieplarnianych na terenie miasta Katowice; szkolenia dla pracowników 

biorących udział w opracowaniu PGN; wykonanie oceny oddziaływania 

na środowisko oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej                            

i promocyjnej. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony, w trakcie rozliczania.  

Umowa:2014 r. 
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URBACT II 
 

Lp Tytuł projektu Całkowita wartość 

projektu/ 

dofinansowanie/wkład 

własny Miasta Katowice 

Priorytet/Działanie/ 

Poddziałanie 

Opis projektu/stan realizacji 

 

 

55. Elektryczne pojazdy w miejskiej 

Europie- EVUE 

92 898,00 PLN/ ze śr. 

EFRR 74 318,00 PLN /18 

580,00 PLN 

URBACT II,  

Temat priorytetowy- 

Niskoemisyjne środowiska 
miejskie 

Projekt skupiał się na zintegrowanych, zrównoważonych  strategiach                   

i dynamicznym "przodownictwu technicznemu"  dla miast dla promocji              

i użytkowania samochodów elektrycznych (EV). Rezultatem projektu 

będzie Lokalny Plan Działania dający  wskazówki,  jak rozwiązać  

przedstawione   przez każdego problemy.  

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.  

Umowa partnerska – 2010 r. 

56. Elektryczne pojazdy w miejskiej 

Europie- EVUE III etap 

418 140,00 PLN/ 

334 512,00 PLN/ 

83 628,00 PLN  

URBACT II 

Niskoemisyjne środowiska 

miejskie 

Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych w ramach 

wcześniejszego etapu i skupia się na zintegrowanych, zrównoważonych  

strategiach i dynamicznym "przodownictwu technicznemu"  dla miast dla 

promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV). Rezultatem 

projektu będą Advisory Notes (noty doradcze), w obszarach takich jak 

regulacje, bariery finansowe, polityczne, metody komunikacji, kwestie 

środowiskowe i technologiczne. 

 

Stan realizacji: Projekt w trakcie rozliczania. 

Umowa partnerska – 2014 r. 

57. Planowanie przestrzenne                           

i regeneracja przestrzeni 

miejskiej - NODUS 

88 000,00 zł/70 400,00 

zł/17 600,00 zł 

URBACT II Projekt zrealizowany w ramach programu URBACT II, który 

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. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 listopada 

2008 roku, zakończenie miało miejsce 30 czerwca 2010 roku. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2008 r. 
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INTERREG IV C 
 

Lp. Tytuł projektu Całkowita wartość 

projektu/ 

dofinansowanie/wkład 

własny Miasta Katowice 

Priorytet/Działanie/ 

Poddziałanie 

Opis projektu/stan realizacji 

 

58. Zrównoważona mobilność 

miejska - SUM 

303 183,00 PLN/257 

707,00 PLN/45 476,00 

PLN 

Priorytet II- Środowisko            

i zapobieganie ryzyku 

Pod temat: Energia                        
i zrównoważony transport 

 

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. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony. Umowa: 2012 r. 

 

       

 

 

 

 

   PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ 
 

Lp. Tytuł projektu Całkowita wartość 

projektu/ 

dofinansowanie/wkład 

własny Miasta Katowice 

Priorytet/Działanie/ 

Poddziałanie 

Opis projektu/stan realizacji 

 

 

59. Rewitalizacja Miejskich 

Przestrzeni Nadrzecznych- 

REURIS 

1 568 277,00 PLN /            

1 333 035,00 PLN / 235 

242,00 PLN 

Program dla Europy 

Środkowej,  
Priorytet 3- 

Odpowiedzialne 

korzystanie ze środowiska 

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 jest realizowane w wybranym miejscu  

na gruntach będących własnością miasta. 

 

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.  

Umowa Partnerska: 2009 r. 
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 PROJEKTY OCENIONE POZYTYWNIE – UMIESZCZONE NA LIŚCIE REZERWOWEJ  

 
 

REGIONALNY  PROGRAM  OPERACYJNY  WOJEWÓDZTWA  ŚLĄSKIEGO  NA LATA 2007 – 2013/PROGRAM 
OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 
 

 

Lp. Tytuł projektu Całkowita wartość 

projektu/ 

dofinansowanie/wkład 

własny Miasta Katowice 

Priorytet/Działanie/ 

Poddziałanie 

Opis projektu/stan realizacji 

 

 

 

60. 

Rozbudowa bazy turystycznej 

Camping 215 w Katowicach 

3 600 000,00 PLN/ 

1 096 253,52 PLN ze 

środków EFRR/ 

2 503746,48 PLN 

 

 

RPO WSL -Priorytet III 

Turystyka 
Działanie 3.1 

Infrastruktura zaplecza 

turystycznego 
{oddziałanie 3.1.2 

Infrastruktura zaplecza 

turystycznego - podmioty 
publiczne 

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 niezależnym wejściem. Dodatkowo 

zmodernizowano budynek zaplecza Campingu w taki sposób,                         

by powstały pomieszczenia socjalno-techn. dla pracowników związanych 

z obsługą bazy turystycznej oraz pralnia. 

 

Stan realizacji:  Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczno-

techniczną. Znajduje się na 8 miejscu listy rezerwowej. 

61. Przebudowa i remont bazy 

noclegowej wraz z niezbędnym 

wyposażeniem Szkolnego 

schroniska młodzieżowego 

Ślązaczek w Katowicach 

 

 

3 837 605,31 PLN/ 

2 632 534,07 PLN ze 

środków EFRR/ 

1 205 071,24 PLN 

 

 

RPO WSL -Priorytet III  
Turystyka 

Działanie 3.1 

Infrastruktura zaplecza 
turystycznego 

Poddziałanie 3.1.2 

Infrastruktura zaplecza 

turystycznego - podmioty 

publiczne 

Projekt będzie obejmował przebudowę i remont bazy noclegowej wraz               

z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

Ślązaczek w Katowicach 

 

 

 

Stan realizacji: Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną. 

Znajduje się na 1 miejscu listy rezerwowej. 
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 62. Przebudowa boiska do piłki 

nożnej dla Szkoły Podstawowej 

nr 67 z oddziałami 

integracyjnymi w Katowicach 

550 000,00 PLN/ 

467 500,00 PLN ze 

środków EFRR/ 

82 500,00 PLN 

 

RPO WSL -Priorytet VIII 

Infrastruktura edukacyjna 
Działanie 8.2 Infrastruktura 

placówek oświaty 

Projekt dotyczy przebudowy boiska do piłki nożnej dla Szkoły 

Podstawowej nr 67 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach. 

 

Stan realizacji: Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczno-

techniczną; znajduje się na 37 miejscu listy rezerwowej. 
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1.4. PROJEKTY EDUKACYJNE ZE ŚRODKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE 
ŻYCIE”                                           

 
     1. ROK 2007   (ostatni rok realizacji projektów przez Wydział Edukacji) 

 
1) Młodzież w Działaniu – Wymiana Młodzieży: 

1. Realizator projektu: Zespół Szkół Gastronomicznych w Katowicach; 

Tytuł projektu: Europa na talerzu – spotkanie drugie; 

Czas realizacji projektu: 1/02/2008 – 13/05/2008 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6.529,31 euro 

 

2) Grundtvig – Wyjazdy Szkoleniowe: 

1. Realizator projektu: Miejskie Przedszkole nr 47 w Katowicach; 

Czas realizacji projektu: 12/09/2007 – 27/02/2008 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1.320 euro 

 

3) Leonardo da Vinci – staże: 

1. Realizator projektu: Zespół Szkół nr 4 w Katowicach; 

Tytuł projektu: Poprzez wyobraźnię dziecka podróżujemy po Europie; 

Czas realizacji projektu: 1/10/2007 – 31/10/2008 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 52.630 euro 

 

4) Leonardo da Vinci – Wizyty Przygotowawcze: 

1. Realizator projektu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach; 

Tytuł projektu: Poprzez wyobraźnię dziecka podróżujemy po Europie; 

Czas realizacji projektu: 9/01/2008 – 17/01/2008 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1.499 euro 
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2. ROK 2008 
 

1) Comenius – Partnerskie Projekty: 

1.Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 12 w Katowicach; 

Tytuł projektu: Poprzez wyobraźnie dziecka podróżujemy po Europie; 

Czas realizacji projektu: 7/08/2008 – 31/07/2010; 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 16.000 euro 
 

2.Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 47 w Katowicach; 

Tytuł projektu: Through the eyes of a child; 

Czas realizacji projektu: 7/08/2008 – 31/07/2010; 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 16.000 euro 
  
3.Realizator projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Katowicach; 

Tytuł projektu: Tworzenie szkół dla zrównoważonego rozwoju; 

Czas realizacji projektu: 7/08/2008 – 31/07/2010; 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24.000 euro 
 

4.Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 17 w Katowicach; 

Tytuł projektu: Życie w zamkach i pałacach. Elementy lokalnej historii i sztuki istotne dla dziecka; 

Czas realizacji projektu: 7/08/2008 – 31/07/2010; 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 16.000 euro 
 

5.Realizator projektu: Gimnazjum nr 18 w Katowicach; 

Tytuł projektu: Różnorodność kulturowa we wspólnym europejskim domu; 

Czas realizacji projektu: 7/08/2008 – 31/07/2010; 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24.000 euro 
 

6.Realizator projektu: Gimnazjum nr 22 w Katowicach; 

Tytuł projektu: Eco Intelligence in Action; 

Czas realizacji projektu: 7/08/2008 – 31/07/2010; 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24.000 euro 
 

7.Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 67 w Katowicach; 

Tytuł projektu: Razem dla planety; 

Czas realizacji projektu: 7/08/2008 – 31/07/2010; 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 16.000 euro 

 

8.Realizator projektu: Gimnazjum nr 6 w Katowicach; 
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Tytuł projektu: Czysta energia – sposoby oszczędzania i otrzymywania energii ze źródeł odnawialnych; 

Czas realizacji projektu: 7/08/2008 – 31/07/2010; 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 16.000 euro 
 

 

2) Leonardo da Vinci – Wizyty Przygotowawcze: 

1. Realizator projektu: Zespół Szkół Gastronomicznych w Katowicach; 

Czas realizacji projektu: 17/11/2008 – 20/01/2009 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 608 euro 

 

 
3. ROK 2009 

 
1) Comenius: 

1.Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika 

tytuł projektu: Zobaczyć morze 

czas realizacji: od 1.08.2009r do 31.07.2011r. Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24.000 EUR.  
 

2.Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 20 

tytuł projektu: Jakie imię? Język i kultura w Unii Europejskiej. 

czas realizacji: od 1.08.2009r do 31.07.2011r. Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24.000 EUR.  
 

3.Realizator projektu: Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego 

tytuł projektu: Youtopia 2day 

czas realizacji: od 1.08.2009r do 31.07.2011r. Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 15.000 EUR 
 

4.Realizator projektu: II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej 

tytuł projektu: Zmiany klimatyczne a nowoczesny styl życia w regionie europejskim – wypracowanie rozwiązań prowadzących do zrównoważonego rozwoju 

ze szczególnym uwzględnieniem żywności. 

czas realizacji: od 1.08.2009r do 31.07.2011r. Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24.000 EUR 
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2) Program Uczenie się przez całe życie – Wizyty Przygotowawcze – Seminarium Kontaktowe: 

1.Realizator projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika 

czas realizacji: od 21.08.2009r do 11.11.2009r. Projekt został zrealizowany 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1.000 EUR.  

 

3) Program mobilności w programie Leonardo da Vinci Program Uczenie się przez całe życie: 

1.Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura 

tytuł projektu: Moc Twoich perspektyw zawodowych 

czas realizacji: od 1.10.2009 r do 31.05.2011 r. Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 102.550 EUR.  
 

2.Realizator projektu: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. Rymera – I Wojewody Śląskiego 

tytuł projektu: Przetwórstwo spożywcze w firmach brytyjskich ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zasad GHP 

czas realizacji: od 1.09.2009r do 28.02.2010r. Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 63.170 EUR.  
 

3.Realizator projektu: Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa 

tytuł projektu: Wszechstronność wykształcenia handlowca szansą na jego sukces zawodowy 

czas realizacji: od 1.09.2009r do 28.02.2011r. Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 157.822 EUR 
 

4.Realizator projektu: Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa 

tytuł projektu: Doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych handlowców. 

czas realizacji: od 1.09.2009r do 28.02.2011r. Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 84.000 EUR.  

 

4) Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci – Wizyty Przygotowawcze Leonardo da Vinci: 

1.Realizator projektu: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe – Technikum nr 17 

numer umowy: brak; wniosek został złożony w dniu 3.11.2009r. w Narodowej Agencji w Warszawie, jest w trakcie oceny formalnej i merytorycznej. 

czas realizacji: od 13.12.2009r do 17.12.2009r. Projekt został zrealizowany. 

wnioskowana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2.750 EUR.  

 
 
 
 



32 

4. ROK 2010 
 

1) Comenius: 

1. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach; 

nazwa projektu: Żyjmy zdrowo; Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 15.000,00 EUR.  

 

2. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach; 

nazwa projektu: Magia natury zaprasza do zabawy; Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 15.000,00 EUR.  

 

3. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 9 w Katowicach; 

nazwa projektu: Zwalczanie ksenofobii poprzez głębsze zrozumienie kultur europejskich; Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000,00 EUR.  

 

4. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach; 

nazwa projektu: Międzykulturowy most; Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000,00 EUR.  

 

5. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 17 w Katowicach; 

nazwa projektu: Jak możemy ci pomóc Ziemio?; Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 15.000,00 EUR.  

 

6. Realizator projektu: Zespół Szkół Gastronomicznych w Katowicach; 

nazwa projektu: Gościnność to nasz priorytet; Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000,00 EUR.  

 

7. Realizator projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Katowicach; 

nazwa projektu: Poznajemy swoje kultury; Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000,00 EUR. 

 

8. Realizator projektu: Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach; 

nazwa projektu: Woda jest życiem; Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 15.000,00 EUR. 
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9. Realizator projektu: Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach; 

nazwa projektu: Trzymaj formę, bądź czynny – bądź zdrowym i szczęśliwym; Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000,00 EUR. 
 

10. Realizator projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach; 

nazwa projektu: Uzdrówmy świat! Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000,00 EUR. 

 

2) Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności: 

1. Realizator projektu: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach; 

nazwa projektu: Bezpieczeństwo żywności i regionalny charakter jej przetwarzania – cechami przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej; Projekt został 

zrealizowany. 

przyznana kwota: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 58.248,00 EUR.  
 

2. Realizator projektu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Katowicach; 

nazwa projektu: Współczesne techniki pomiarowe w geodezji ze szczególnym uwzględnieniem rynku irlandzkiego – Praktyka zawodowa; Projekt został 

zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25.660,00 EUR.   

 

3) Leonardo da Vinci – Projekty Partnerskie: 

1. Realizator projektu: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach; 

nazwa projektu: Projekt zdalnie sterowanej ręki; Projekt został zrealizowany. 

przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25.000,00 EUR.  

 
5. ROK 2011  

 
1) Comenius 

1. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 29 w Katowicach 

Tytuł projektu: Tęcza przyjaźni (A rainbow of friendship) 

Czas realizacji: 5/09/2011 – 10/10/2013 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000 euro. Projekt został zrealizowany. 

 

2. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 34 w Katowicach 

Tytuł projektu: Zamki – gdzie narodziły się nasze wspólne europejskie wartości (Castles – where our common European values were born) 

Czas realizacji: sierpień/wrzesień 2011 –  czerwiec 2013 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000 euro. Projekt został zrealizowany. 
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3. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 44 w Katowicach 

Tytuł projektu: Magia kliszy (Magic frames) 

Czas realizacji: 08/2011 – 07/2013 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000 euro. Projekt został zrealizowany.  
 

4. Realizator projektu: Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach 

Tytuł projektu: Ekologiczna wycieczka 2.0 (Eco-tour 2.0) 

Czas realizacji: październik 2011 – maj 2013 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000 euro. Projekt został zrealizowany. 
 

5. Realizator projektu: X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach 

Tytuł projektu: Młodzież w Europie – wzrastanie socjologiczno-kulturowe warunki rozwoju (Jugendliche In Europa – Soziokulturelle Bedingungen des 

Aufwachsens) 

Czas realizacji: 1/09/2011 – 31/08/2013 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000 euro. Projekt został zrealizowany. 

 

2) Leonardo da Vinci 

1. Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach 

Tytuł projektu: Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej 

Czas realizacji:1/09/2011 – 31/05/2013 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 110.771 euro. Projekt został zrealizowany. 
 

2. Realizator projektu: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach 

Tytuł projektu: Żywność regionalna i tradycyjna częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego 

Czas realizacji: 1/09/2011 – 29/02/2012 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 55.420 euro. Projekt został zrealizowany. 
 

 

3)          Leonardo da Vinci – Wizyty Przygotowawcze: 

1. Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach; 

Czas realizacji: 10/10/2011 – 13/10/2011 

Przyznana kwota: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 204,00 EUR 
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6. ROK 2012  
 

1. Leonardo da Vinci 

 

1.Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach 

Tytuł projektu: Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny 

Okres realizacji projektu: 09.11.2012 - 30.06.2013. Projekt został zrealizowany. 

Kwota dofinansowania: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 14016,00 EUR. 

 

2. Realizator projektu: Zespół Szkół Handlowych w Katowicach 

Tytuł projektu: Idea sprawiedliwego handlu i sprzedaż produktów regionalnych w kształceniu odpowiedzialnego handlowca 

Okres realizacji projektu: 01.11.2012-30.06.2013. Projekt został zrealizowany. 

Kwota dofinansowania: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 101140,00 EUR. 

 

3. Realizator projektu: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach 

Tytuł projektu: Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluzji 

Okres realizacji projektu: 03.09.2012- 28.02.2013. Projekt został zrealizowany. 

Kwota dofinansowania: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 56070,00 EUR 

 

4. Realizator projektu: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach 

Tytuł projektu: Pracuję mam szansę. 

Okres realizacji projektu: 01.02.2012-31.05.2014. Projekt został zrealizowany. 

Kwota dofinansowania: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 179.743,52 PLN 

 
2. Comenius 
 

1.Realizator projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

Tytuł projektu: Trip of the tounge 

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.07.2014. Projekt został zrealizowany. 

Kwota dofinansowania: Działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie: 20 000,00 EUR 
 

2.Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 31 w Katowicach  

Tytuł projektu: To build a paceful Europe through the Arts 

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.07.2014. Projekt został zrealizowany. 

Kwota dofinansowania: Działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie: 15 000,00 EUR 
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3.Realizator  projektu: Zespół Szkół Gastronomicznych 

Tytuł projektu: Learning and motivation for Healthier future life 

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.07.2014. Projekt został zrealizowany. 

Kwota dofinansowania: Działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie: 20 000,00 EUR 

 

4.Realizator projektu:XV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach 

Tytuł projektu: Alternative energy sources 

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.07.2014. Projekt został zrealizowany. 

Kwota dofinansowania: Działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie: 20 000,00 EUR 

 

5.Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 65 w Katowicach 

Tytuł projektu: Education in Values; Valuing ourselves, our environments and our cultures 

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.07.2014. Projekt został zrealizowany. 

Kwota dofinansowania: Działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie: 15 000,00 EUR 

 

6.Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 21 w Katowicach 

Tytuł projektu: To become a grown up 

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.07.2014. Projekt został zrealizowany. 

Kwota dofinansowania: Działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie: 15 000,00 EUR 

 

7.Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 11 w Katowicach 

Tytuł projektu: Healthy Lifestyle 

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 – 31.07.2014. Projekt został zrealizowany. 

Kwota dofinansowania: Działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie: 15 000,00 EUR 

 
 

8. Realizator projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

Tytuł projektu: Jedna ziemia-różne kontynenty: Europa Obywateli 

Okres realizacji projektu: 1.08.2012 -31.07.2014. Projekt został zrealizowany. 

Kwota dofinansowania: Działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie: 20 000,00 EUR 

 

Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa 

1. Realizator projektu: III Liceum Ogólnokształcące w Katowicach 

Tytuł projektu: Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa 

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 r. - 31.07.2013 r. Projekt został zrealizowany. 

Kwota dofinansowania: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 4 806,00  EUR 
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7. ROK 2013   
 
1. Comenius 

1. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 9 w Katowicach; 

nazwa projektu: Enthusiastic activities for enthusiasm at school/ Zapał i entuzjazm w szkole; 

okres realizacji projektu: 01.08.2013-31.07.2015. Projekt w trakcie realizacji. 
kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 20.000,00 EUR.  
 

2. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 20 w Katowicach; 

nazwa projektu: Travel of a passport through Europe/Z paszportem przez Europę; 

okres realizacji projektu: 01.08.2013-31.07.2015. Projekt w trakcie realizacji. 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 20.000,00 EUR.  
 

3. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 34 w Katowicach; 

nazwa projektu: Minds without borders or people who shaped Europe/Umysły bez granic albo ludzie, którzy ukształtowali Europę; 

okres realizacji projektu: 01.08.2013-31.07.2015. Projekt w trakcie realizacji. 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 20.000,00 EUR.  
 

4. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach; 

nazwa projektu: Celebrations of Culture Through Music/Odkrywanie kultury przez muzykę ; 

okres realizacji projektu: 01.08.2013-31.07.2015. Projekt w trakcie realizacji. 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 15.000,00 EUR.  
 

5. Realizator projektu: X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach; 

nazwa projektu: Życie w sąsiedztwie – życie w naszym mieście. Analiza warunków życia w naszym regionie i naszym mieście; 

okres realizacji projektu: 01.08.2013-31.07.2015. Projekt w trakcie realizacji. 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 20.000,00 EUR.  
 

6. Realizator projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach; 

nazwa projektu: Europe: Together in Tune/Europa: W jednym rytmie; 

okres realizacji projektu: 01.08.2013-31.07.2015. Projekt w trakcie realizacji. 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 20.000,00 EUR.  

 

Wyjazdy Indywidualne Uczniów 

1. Realizator projektu: III Liceum Ogólnokształcące w Katowicach; 

okres realizacji projektu: 01.08.2013-31.07.2014. Projekt w trakcie realizacji. 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 3 256,00 EUR. 
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2. Leonardo da Vinci : 

 

1. Realizator projektu: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach; 

nazwa projektu: Tradycja i nowoczesność, rzemiosło i sztuka w przetwórstwie spożywczym Włoch; 

okres realizacji projektu: 02.09.2013-28.02.2014. Projekt zrealizowany.  

kwota dofinansowania: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 55.102,00 EUR.  

 

2. Realizator projektu: Zespół Szkół Łączności w Katowicach; 

nazwa projektu: W łączności z Europą;  

okres realizacji projektu: 01.01.2014-31.05.2015. Projekt w trakcie realizacji. 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 84.260,00 EUR.  

 

3. Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach; 

nazwa projektu: Europejskie staże  - szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach; 

okres realizacji projektu: 02.09.2013-28.02.2015. Projekt w trakcie realizacji. 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 390 601,15 PLN.  
 

 

4. Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach;  

nazwa projektu: Zostańmy nauczycielami - profesjonalistami; 

okres realizacji projektu: 02.09.2013-30.06.2014. Projekt zrealizowany.                                                                                                                                   

kwota dofinansowania: Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 13.968,00 EUR. 
 

5. Realizator projektu: Zespół Szkół Handlowych;  

nazwa projektu: Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej; 

okres realizacji projektu: 01.04.2014-30.01.2015. Projekt w trakcie realizacji. 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 53 892,51 PLN. 
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2. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej w latach 2014 - 2020 

W ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020, oprócz znanej już procedury 

konkursowej pozyskiwania dofinansowania, pojawiła się nowa forma realizacji projektów 

europejskich - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). 

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to rodzaj współpracy samorządów 

współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich. 

Samorządy chcące realizować ZIT są zobligowane do zawiązania 

zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (np. stowarzyszenia, związku międzygminnego)  

i przygotowania wspólnej Strategii ZIT, obejmującej m.in. najważniejsze cele  

i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. Umawiające się samorządy muszą także podpisać 

porozumienie o wdrażaniu ZIT z zarządem danego województwa, ponieważ projekty w tej 

formule finansowane będą ze środków dostępnych w Regionalnych Programach  Operacyjnych 

(RPO). 

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 

obszarów miejskich będą realizowane m.in. w miastach wojewódzkich i na obszarach 

powiązanych z nimi funkcjonalnie. W ramach RPO WSL 2014-2020 obszar ten stanowi 

Metropolia Górnośląska i jej otoczenie funkcjonalne - obejmujące cały subregion centralny 

województwa śląskiego, składający się z 5 podregionów: bytomskiego, gliwickiego, 

katowickiego, sosnowieckiego i tyskiego. W obrębie subregionu znajduje się 14 miast  

na prawach powiatu (tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, 

Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, 

Tychy, Zabrze) oraz 8 powiatów ziemskich (będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, 

lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański) i zlokalizowane  

na ich terenie gminy. Łącznie w skład subregionu centralnego wchodzi 81 JST.  

Na realizację działań w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 

w subregionie centralnym przeznaczone zostaną środki w wysokości ponad 790 mln EUR. 

Kwota ta nie jest dzielona na poszczególne JST, jako że ZIT dotyczy całego subregionu.  

Przy pomocy instrumentu ZIT, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) 

miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się  

w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania 

finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania 

wspólnych atutów i rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą 

mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. Aby można było realizować 

projekty w formule ZIT- muszą być one zintegrowane i komplementarne. Taką zasadą kieruje 

się miasto Katowice, przygotowując projekty do nowej perspektywy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

2.1 Projekty planowane do dofinansowania w ramach formuły ZIT i projekty komplementarne  

 

Szacunkowa wartość inwestycji zaplanowanych do zrealizowania przez miasto Katowice  

w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach ZIT wynosi około 342 mln zł. 

 

W ramach ZIT miasto Katowice zamierza przeznaczyć fundusze przede wszystkim na: 

 

1. Niskoemisyjny transport miejski - rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu 

łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (np. budowa  zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tzn. systemy „parkuj i jedź”, parkingi    

i drogi  rowerowe, budowa systemu inteligentnego zarządzania ruchem); 

2. Efektywność energetyczną (kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej); 

3. Energooszczędne oświetlenie miejskie;  

4. Gospodarkę odpadami (poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest  

z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz  

z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie 

unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest); 

5. Ochronę różnorodności biologicznej; 

6. Rozwój infrastruktury społecznej;  

7. Rewitalizację obszarów zdegradowanych;  

8. Infrastrukturę wychowania przedszkolnego;  

9. Infrastrukturę kształcenia zawodowego;  

10. Infrastrukturę systemu opieki nad dziećmi do lat 3;   

11. Włączenie społeczne w zakresie wzmacniania potencjału społeczności lokalnych, aktywnej 

integracji, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności oraz ułatwiania dostępu do 

niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie 

ogólnym; 

12. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego przedszkoli oraz szkół zawodowych. 
 
Do największych z planowanych przedsięwzięć w ramach formuły ZIT można zaliczyć 

następujące projekty: 

 

1. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Brynów Pętla”                      

wartość całkowita 90 000 000 zł; dofinansowanie w wysokości 76 500 000 zł, 

2. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”                       

wartość całkowita 30 000 000 zł; dofinansowanie w wysokości 25 500 000 zł, 

3. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów 

zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej  

w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz 

zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - 

wartość całkowita 13 145 647,06 zł; dofinansowanie w wysokości 11 173 800 zł, 

4.  Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice  w ramach 7 etapów:  wartość 

całkowita – 57 613 807,21 zł, dofinansowanie w wysokości 48 971 736,13 zł, 

5. Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji 

usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy                           

ul. Francuskiej 43 - wartość całkowita 7 755 713,25 zł, dofinansowanie w wysokości 

6 592 356,25 zł, 
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6. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi - wartość całkowita      

7 700 955,86 zł, dofinansowanie w wysokości 6 545 812,48 zł, 

7. Katowice, miasto otwarte – rozwój usług społecznych – wartość całkowita                     

13 494 705,88 zł, dofinansowanie w wysokości 11 470 500 zł. 

Jako projekt komplementarny do ZIT Miasto Katowice planuje realizować ze środków 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 przedsięwzięcie  

pn. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "Sądowa"  – wartość 

całkowita 40 000 000 zł, dofinansowanie w wysokości 34 000 000 zł. 

 

Nabory projektów w formule ZIT w 2015 r.: 

 

Zgodnie z indykatywnym harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie  

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2015 rok z dnia  

24 czerwca 2015 r., pierwszy z planowanych konkursów w ramach ZIT, w odpowiedzi na które 

miasto Katowice planuje złożenie wniosków o dofinansowanie, dotyczy Poddziałania 12.1.1 

Infrastruktura wychowania przedszkolnego - planowany termin naboru: 27.07-30.10.15r. 

Miasto planuje w ramach ww. konkursu złożyć projekt pn. Zwiększenie dostępności  

do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym  jest miasto 

Katowice poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych, dotyczący rozbudowy dwóch 

istniejących przedszkoli o miejsca w przedszkolach modułowych, powiązanych przewiązką  

z budynkiem macierzystym w dzielnicach, w których obserwuje się największe 

zapotrzebowanie na wolne miejsca przedszkolne (MP nr 66 oraz MP nr 41). 
 

W roku 2015 planuje się ponadto ogłoszenie konkursów ZIT w ramach: 

1. Poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT,  

2. Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej – ZIT, 

3. Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-ZIT, 

4. Poddziałania 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT, 

5. Poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego  

oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT, 

6. Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT, 

7. Poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT. 

 

 

2.2 Projekty planowane do dofinansowania w formule konkursowej 

W ramach procedury konkursowej miasto Katowice zamierza aplikować o środki w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014 – 2020  

oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. 
 

Pozyskane w ramach procedury konkursowej środki miasto Katowice zamierza przeznaczyć  

przede wszystkim na: 
 

1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych; 

2. Efektywność energetyczną (kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej); 

3. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych; 

4. Ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury; 

5. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; 

6. Poprawę dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej. 
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Do największych z planowanych przedsięwzięć w ramach procedury konkursowej można 

zaliczyć następujące projekty:  

Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła  

z ul. Armii Krajowej- Etap I oraz Etap IV. 

Wartości projektów przedstawiają się następująco:  

Etap I: wartość całkowita: 413,87 mln zł, dofinansowanie: 351,87 mln zł, wkład własny:  

62,00 mln zł; 

Etap IV: wartość całkowita: 128,67 mln zł, dofinansowanie: 109,37 mln zł  wkład własny: 

19,3 mln zł. 

 

Celem projektów jest zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 

drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T. 

Łączna długość rozbudowywanych dróg - około 6 827,00 km – Etap I 

Łączna długość rozbudowywanych dróg - około 3,924 km – Etap IV. 

 

Nabory projektów w formule konkursowej w 2015 r.: 

 

Dnia 29.06.15r. został otwarty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 

Poddziałania 11.1.4  RPO WSL: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.  

W odpowiedzi na ten konkurs planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu  

pn. Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół, 

dotyczący podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w 25 szkołach podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest miasto 

Katowice, poprzez realizację 9 typów pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w obszarach 

wymagających szczególnego wsparcia. Nabór jest otwarty do dnia 31.07.15r.  

Ponadto, zgodnie z indykatywnym harmonogramem naborów wniosków  

o dofinansowanie dla RPO WSL, w roku 2015 planowane są konkursy, w odpowiedzi na które 

miasto Katowice planuje złożenie wniosków o dofinansowanie, dotyczące: 

1. Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych; 

2. Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych; 

3. Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat  

- konkurs. 
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2.3. PROJEKTY EDUKACYJNE ZE ŚRODKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU „ERASMUS+”                                           

 
1. ROK 2014  

 

Program Erasmus+ - Akcja Mobilność edukacyjna: 
 

1. Realizator projektu: Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Katowicach; 

nazwa projektu: Krok po kroku do sukcesu; 

okres realizacji: 01.07.2014-30.06.2016; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 21.728,00 EUR.  
 

2. Realizator projektu: X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach; 

nazwa projektu: Nowoczesne technologie w edukacji językowej – skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca 

materiałów dydaktycznych. Internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia. 

okres realizacji: 01.08.2014-31.07.2015; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 14.195,00 EUR.  
 

3. Realizator projektu: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.Rymera – I Wojewody Śląskiego w Katowicach; 

nazwa projektu: Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły; 

okres realizacji: 01.09.2014-31.08.2015; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 47.518,00 EUR.   
 

4. Realizator projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; 

nazwa projektu: Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa – zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa; 

okres realizacji: 01.12.2014-30.11.2015; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 44.760,00 EUR.  

 

5. Realizator projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach; 

nazwa projektu: Kopernik szkołą otwartą na zmiany; 

okres realizacji: 31.12.2014-30.12.2016; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 104 896,94 PLN. 
 

6. Realizator projektu: Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach; 

nazwa projektu: Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy; 

okres realizacji: 15.12.2014-14.12.2015; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 125 280,75 PLN. 
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7. Realizator projektu: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach; 

nazwa projektu: Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD; 
okres realizacji: 15.12.2014-14.12-2015; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 153 759,37 PLN. 
 

8. Realizator projektu: Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach; 

nazwa projektu: Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca; 

okres realizacji: 15.12.2014-14.12.2015; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 153 759,37 PLN. 
 

Program Erasmus+ - Akcja Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia  
 

1. Realizator projektu: Zespół Szkół nr 4 w Katowicach; 

nazwa projektu: Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności; 

okres realizacji: 01.09.2014-31.08.2017; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 63.250,00 EUR.  

 
 

2. ROK 2015 
 

Program Erasmus+ - Akcja: Mobilność edukacyjna: 
 

1. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach; 

nazwa projektu: Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym; 

okres realizacji: 01.06.2015-01.06.2017; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 20.710,00 EUR.  
 

2. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 66 im. J. Korczaka w Katowicach; 

nazwa projektu: Nowe technologie informatyczne w nauce języka angielskiego 

okres realizacji: 01.06.2015-01.06.2016; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 5.172,00 EUR.  
 

3. Realizator projektu: Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach; 

nazwa projektu: Energetyczna łączność z Europą; 

okres realizacji: 01.06.2015-01.06.2017; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 72.800,00 EUR. 
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4. Realizator projektu: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach; 

nazwa projektu: Zaawansowane Umiejętności Projektowania AutoCAD 2; 

okres realizacji: 01.06.2015-01.06.2016; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 41.594,00 EUR.  

  

5. Realizator projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. R Mielczarskiego w Katowicach; 

nazwa projektu: Promocja regionu przez sztukę; 

okres realizacji: 01.06.2015-01.06.2017; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 48.228,00 EUR. 
 

Program Erasmus+ - Akcja Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (w trakcie oceny):  
 

1. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach; 

nazwa projektu: Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie jako sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym; 

okres realizacji: 01.09.2015-01.09.2017; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 28.290,00 EUR.  
 

2. Realizator projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach; 

nazwa projektu: Wielka wyprawa w krainę wiedzy; 

okres realizacji: 01.09.2015-01.09.2018; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 49.405,00 EUR. 
 

3. Realizator projektu: Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach; 

nazwa projektu: Nowa fala gastronomii i turystyki; 

okres realizacji: 01.09.2015-01.09.2017; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 34.500,00 EUR. 
 

4. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach;  

nazwa projektu: With the Work of Our Hands – Yesterday, Today and Tomorrow of European Industries; 

okres realizacji: 01.09.2015-01.09.2018; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 58.515,00 EUR. 
 

5. Realizator projektu: IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. S. Maczka w Katowicach;  

nazwa projektu: Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji; 

okres realizacji: 01.09.2015-01.09.2017; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 65.125,00 EUR. 

 

6. Realizator projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach;  

nazwa projektu: Szkoła słodka szkoła; 
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okres realizacji: 01.09.2015-01.09.2017; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 19.455,00 EUR. 
 

7. Realizator projektu: Zespół Szkół im. Tomasza Klenczara nr 4 w Katowicach;  

nazwa projektu: Sieć europejska wobec niepowodzeń szkolnych uczniów. Jak usprawnić edukację wykluczonych i strategię uczenia nauczycieli; 

okres realizacji: 01.09.2015-01.09.2018; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 24.840 EUR. 
 

8. Realizator projektu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach;  

nazwa projektu: Modernizacja systemu kształcenia zawodowego – nowy program, nowe możliwości; 

okres realizacji: 01.09.2015-01.06.2018; 

kwota dofinansowania: działanie będzie dofinansowane maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 42.675 EUR. 
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2.1 Zestawienie Statystyczne 

 

Poniżej przedstawiono zestawienie statystyczne projektów planowanych                               

do dofinansowania w ramach formuły ZIT oraz projektów planowanych do dofinansowania  

w formule konkursowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014 - 2020 oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020,  

a także projektów ze środków Komisji Europejskiej. 

 

 

1. 

 

Projekty planowane do dofinansowania w ramach 

formuły ZIT 
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W tym projekty znajdujące się na liście rezerwowej 4 

2. 

 

Projekty planowane do dofinansowania w formie 

konkursowej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata    

2014-2020 

18 

 

3. 

 

Liczba projektów konkursowych w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko na lata  

2014-2020 

7 

 

4. 

Liczba projektów finansowanych ze środków  

Komisji Europejskiej, w tym: 

22 

- liczba projektów realizowanych 

lub o odniesieniu do których podpisywana jest obecnie 

umowa o dofinansowanie 

14 

- liczba projektów złożonych (w trakcie oceny) 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


