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1. Wstęp
W niniejszym dokumencie wskazano zadania planowane do wykonania w Obszarze
Priorytetowym „Centrum” określonym w Programie Rewitalizacji do 2022 roku oraz Strategii
Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022 – Aktualizacja. Zadania w tabeli 1 pogrupowano
w oparciu o podobny lub tożsamy zakres działań.
Należy mieć na uwadze, że część z zadań jest zbyt mała, aby mogła być samodzielnie
dofinansowana ze środków unijnych. W takich przypadkach konieczne jest włączenie takiego
zadania do większego projektu, który będzie obejmował również inne obszary
rewitalizowane lub inny rodzaj zadań (dotyczy to w szczególności projektów z komponentem
„miękkim” gdzie liczba uczestników projektu w stosunku do wymagań instytucji finansującej
może być zbyt mała).
W tabeli 2 opisano programy dotacyjne, które mogą być źródłem finansowania
zaplanowanych wcześniej zadań. Należy pamiętać, że do przygotowania zestawienia użyto
harmonogramów poszczególnych programów, które mają charakter indykatywny i mogą ulec
zmianie. Analizując możliwości finansowania należy mieć również na uwadze, że
dokumentacja konkursowa często ogranicza zakres działań możliwych do realizacji wcześniej
ogólnie opisany na poziomie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych danego programu
(regulaminy przeprowadzania poszczególnych konkursów w większości nie zostały
opublikowane).
W końcu, należy pamiętać o tym, że dokument ten ma charakter otwarty i powinien
podlegać cyklicznej aktualizacji, przede wszystkim:
a) w końcu 2017 roku, kiedy powinny być już znane harmonogramy konkursów na rok
2018
b) po doprecyzowaniu zadań opisanych w programie rewitalizacji i strategii miasta
(określenie konkretnych zadań i ich budżetu)
c) po doprecyzowaniu zadań opisanych w projekcie „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja
śródmieścia Dąbrowy Górniczej” (określenie konkretnych zadań i ich budżetu, okresu
trwania działań po zakończeniu finansowania z Pomocy Technicznej)

d) wyboru formy prawnej podmiotu zarządzającego obszarem rewitalizowanym
(w szczególności jeśli będzie to fundacja, co otworzy drogę do pozyskania dotacji
zarezerwowanych dla III sektora).

2. Źródła danych wykorzystane w opracowaniu
2.1 Dokumenty strategiczne
a) Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 – aktualizacja 2016;
b) Strategia Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022 –Aktualizacja;
c) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023.

2.2 Źródła finansowania
a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego;
b) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok (v. 4 z dnia 23 maja 2017);
c) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
d) Harmonogram planowanych w roku 2017 naborów wniosków o dofinansowanie
projektu w trybie konkursowym w ramach POIiŚ 2014-2020 (wersja z 23.04.2017r.);
e) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
f) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2017 rok (wersja 4
z 06.04.2017r.);
g) Strona internetowa Funduszu Górnośląskiego S.A. (www.fgsa.pl);
h) Strona internetowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (parp.gov.pl).

3. Zestawienie działań zaplanowanych do realizacji na terenie Obszaru priorytetowego „Centrum”
Źródło /nr
zadania /
zgłaszający
Fabryka pełna życia – Program
rewitalizacja
Rewitalizacji
śródmieścia
C7
Dąbrowy Górniczej
Zgłaszający:
Gmina

Planowany
czas
realizacji
2015-2018

Kompleksowa
rewitalizacja obszaru
centrum miasta w
sąsiedztwie Pałacu
Kultury Zagłębia pod
nowe
funkcje
z
uwzględnieniem
budynków, obiektów
i
elementów
poprzemysłowych
DFO
DEFUM.

brak danych

Zadanie

Strategia 2022
Priorytet I w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

Zakres

Szacowany koszt

Źródła finansowania

Przygotowanie
kompleksowej 5 000 000,00
rewitalizacji północnej części
śródmieścia
ze
szczególnym
uwzględnieniem obszaru byłej
Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek
DEFUM i terenów przyległych do
dworca kolejowego. Wiodący
obszar tematyczny projektu:
kształtowanie
przestrzeni
miejskiej

Pomoc techniczna

brak danych

RPO WSL Poddziałanie
3.1.1 Tworzenie terenów
inwestycyjnych
na
obszarach typu brownfield
– ZIT
RPO WSL Poddziałanie
4.5.1.
Niskoemisyjny
transport miejski oraz
efektywne oświetlenie ZIT
RPO WSL Poddziałanie
4.5.3.
Niskoemisyjny
transport miejski oraz
efektywne oświetlenie –

brak danych

Rewitalizacja
terenów
wokół
dworca kolejowego
w centrum miasta i
stworzenie w jego
rejonie
nowoczesnego
punktu
przesiadkowego
powiązanego
z
usługami, rekreacją i
kulturą.

Strategia 2022
Priorytet I w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

brak danych

brak danych

brak danych

konkurs
RPO WSL Poddziałanie
10.3.1.
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych – ZIT
RPO WSL Poddziałanie
10.3.3.
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych
Konkurs
RPO WSL Poddziałanie
4.5.1.
Niskoemisyjny
transport miejski oraz
efektywne oświetlenie –
ZIT
RPO WSL Poddziałanie
3.1.1 Tworzenie terenów
inwestycyjnych
na
obszarach typu brownfield
– ZIT
RPO WSL Poddziałanie
10.3.1.
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych – ZIT
RPO WSL Poddziałanie
10.3.3.
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych
Konkurs

Organizacja punktu
konsultacyjnego
centrum
wsparcia
przedsiębiorczości,
ze szczególnym
uwzględnieniem
wdrażania innowacji
i nowych technologii
dla sektora małych i
średnich
przedsiębiorstw.

Strategia 2022
Priorytet I w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

brak danych

brak danych

brak danych

Utworzenie
inkubatora
przedsiębiorczości ze
wskazaniem
w
obszarach wąskich
specjalizacji
miasta oraz usług i
przemysłów
kreatywnych.

Strategia 2022
Priorytet I w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

brak danych

brak danych

brak danych

2016

Stworzenie
Akademickiego 6.435.852,88
Inkubatora Kreatywności wraz z
miejscami
parkingowymi
w
obecnie
nieużytkowanym
budynku wraz z terenami
przyległymi.
Celem
jest
rozszerzenie usług wspierających
przedsiębiorczość w sektorze

Kompleksowa
PROGRAM
rewitalizacja
REWITALIZACJI
zdegradowanych
C1 (WSB)
terenów przy ul.
Konopnickiej
i
Kolejowej
na
potrzeby
Akademickiego

RPO WSL Poddziałanie
3.1.3.
Rozwój
profesjonalnych
usług
świadczonych na rzecz
przedsiębiorców – konkurs
RPO WSL Poddziałanie
9.3.1
Wsparcie
sektora
ekonomii społecznej –
projekty konkursowe
Baza Usług Rozwojowych
PARP
RPO WSL Poddziałanie
3.1.3.
Rozwój
profesjonalnych
usług
świadczonych na rzecz
przedsiębiorców – konkurs
RPO WSL Poddziałanie
9.3.1
Wsparcie
sektora
ekonomii społecznej –
projekty konkursowe
RPO WSL Poddziałanie
3.1.1 Tworzenie terenów
inwestycyjnych
na
obszarach typu brownfield
– ZIT
RPO WSL Poddziałanie
3.1.3.
Rozwój
profesjonalnych
usług

Inkubatora
Kreatywności

kreatywnym, w tym przemysłach
kultury.

Adaptacja dawnego
budynku kina „Ars”
w
Dąbrowie
Górniczej
na
potrzeby powstania
nowoczesnego
hotelu

Adaptacja budynku na potrzeby 7 000 000,00
powstania nowoczesnego hotelu
z
restauracją.
Rewitalizacja
historycznego i zabytkowego
budynku.

Program
2013-2018
Rewitalizacji
C2
Henryk
Podgórski,
Rafał Podgórski
– inwestorzy
prywatni
Aktywizacja
Strategia 2022 2017-2019
zawodowa
osób Priorytet I w
bezrobotnych
w wykazie
Dąbrowie Górniczej przedsięwzięć
ze szczególnym
strategicznych
uwzględnieniem
obszarów
rewitalizowanych.
Wspieranie
oraz Strategia 2022 brak danych
promocja
Priorytet I w
przedsiębiorczości i wykazie

świadczonych na rzecz
przedsiębiorców – konkurs
RPO WSL Poddziałanie
10.3.1.
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych – ZIT
RPO WSL Poddziałanie
10.3.3.
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych
Konkurs
Śląski
Fundusz
Pożyczkowy
1)Pożyczka na inwestycje
2) Preferencyjna pożyczka
na inwestycje

brak danych

1 493 700,00

RPO WSL Poddziałanie
9.3.1
Wsparcie
sektora
ekonomii społecznej –
projekty konkursowe

brak danych

brak danych

RPO WSL Poddziałanie
3.1.1 Tworzenie terenów
inwestycyjnych
na

samozatrudnienia,
przedsięwzięć
szczególnie
na strategicznych
terenie
obszarów
rewitalizowanych
Dąbrowy Górniczej.
DG Networking system wsparcia dla
MMSP na terenie
Dąbrowy Górniczej.
Organizacja
warsztatów
i
konkursów
kreatywności
dla
ludzi młodych.
Rozbudowa
monitoringu
wizyjnego w mieście.

Rewitalizacja
wybranych
przestrzeni miejskich
w oparciu o Program
Rewitalizacji,

Strategia 2022
Priorytet I w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych
Strategia 2022
Priorytet I w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych
Strategia 2022
Priorytet III w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych
Strategia 2022
Priorytet III w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

2015-2019

brak danych

828 008,00

brak danych

brak danych

brak danych

obszarach typu brownfield
– ZIT
RPO WSL Poddziałanie
9.3.1
Wsparcie
sektora
ekonomii społecznej –
projekty konkursowe
RPO WSL Poddziałanie
3.1.3.
Rozwój
profesjonalnych
usług
świadczonych na rzecz
przedsiębiorców - konkurs
brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

2015-2020*

brak danych

28 162 278,41

RPO WSL Poddziałanie
3.1.1 Tworzenie terenów
inwestycyjnych
na
obszarach typu brownfield
– ZIT
RPO WSL Poddziałanie
4.5.1.
Niskoemisyjny
transport miejski oraz

Poprawa
efektywności
energetycznej
budynków
użyteczności
publicznej.

Strategia 2022
Priorytet III w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

brak danych

brak danych

brak danych

Montaż
paneli
fotowoltaicznych
oraz
kolektorów
słonecznych
w
wybranych
budynkach

Strategia 2022
Priorytet III w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

brak danych

brak danych

brak danych

efektywne oświetlenie –
ZIT
RPO WSL Poddziałanie
10.3.1.
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych – ZIT
RPO WSL Poddziałanie
10.3.3.
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych
Konkurs
RPO WSL Poddziałanie
4.3.4.
Efektywność
energetyczna i odnawialne
źródła
energii
w
infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej – konkurs
RPO WSL Poddziałanie
4.3.1 – ZIT
Efektywność energetyczna
i
odnawialne
źródła
energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej
- konkurs
RPO WSL Poddziałanie
4.3.4.
Efektywność
energetyczna i odnawialne
źródła
energii
w
infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej – konkurs

komunalnych.

Optymalizacja
zużycia energii w
ramach
zdalnego
zarządzania
infrastrukturą
w
obiektach
oświatowych.
1)
Modernizacja
oświetlenia ulicznego
przy zastosowaniu
nowoczesnej
technologii LED.

Strategia 2022
Priorytet III w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

brak danych

brak danych

brak danych

Strategia 2022
Priorytet III w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

2015-2020

brak danych

1) 20 659 358,82

2) brak danych
2)
Dobudowa
punktów świetlnych
na terenie Gminy
Dąbrowa Górnicza.
Realizacja projektów
z zakresu aktywizacji
zawodowej
i
społecznej
osób
zagrożonych
wykluczeniem

Strategia 2022
Priorytet III w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

brak danych

brak danych

brak danych

RPO WSL Poddziałanie
4.3.1 – ZIT
Efektywność energetyczna
i
odnawialne
źródła
energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej
- konkurs
brak danych

RPO WSL Poddziałanie
4.1.3. Odnawialne źródła
energii – konkurs
RPO WSL Poddziałanie
4.5.1.
Niskoemisyjny
transport miejski oraz
efektywne oświetlenie ZIT

brak danych

społecznym
i
wykluczonych
społecznie.
Zintegrowany system
działań na rzecz grup
defaworyzowanych –
Aktywny Senior.

Włączenie społeczne
i zawodowe osób,
rodzin
i
grup
wykluczonych
i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
–
realizacja projektu

Strategia 2022
Priorytet III w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

brak danych

brak danych

brak danych

Strategia 2022
Priorytet III w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

brak danych

brak danych

brak danych

RPO WSL Poddziałanie
8.3.1
Realizowanie
aktywizacji
zawodowej
poprzez
zapewnienie
właściwej
opieki
zdrowotnej – ZIT
RPO WSL Poddziałanie
8.3.2
Realizowanie aktywizacji
zawodowej
poprzez
zapewnienie
właściwej
opieki
zdrowotnej
–
konkurs
RPO WSL Poddziałanie
11.4.1.
Kształcenie
ustawiczne – ZIT
RPO WSL Poddziałanie
11.4.3.
Kształcenie
ustawiczne - konkurs
brak danych

systemowego.
Budowa
systemu
ścieżek
i
tras
rowerowych wokół
terenów
rekreacyjnych miasta

Strategia 2022
Priorytet IV w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

brak danych

brak danych

brak danych

RPO WSL Poddziałanie
4.5.1.
Niskoemisyjny
transport miejski oraz
efektywne oświetlenie ZIT

Współorganizacja
przez
Gminę
z
podmiotami
zewnętrznymi
w
ramach porozumień
partnerskich
imprez
i
przedsięwzięć
sportowych
i
rekreacyjnych
promujących
Dąbrowę Górniczą.

Strategia 2022
Priorytet IV w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

Przebudowa
pawilonu IV
Sztygarka

Program
Rewitalizacji
C3
Zgłaszający:
GMINA
1) Program
Rewitalizacji
C4
Zgłaszający:
Muzeum

2015-2018

Przebudowa budynku wraz z 20 000 000,00
termomodernizacją,
w
celu
stworzenia pomieszczeń m.in. dla
organizacji pozarządowych

brak danych

2016-2021

W
części
powierzchniowej: 14 000 000,00
przystosowaniu
obecnych
zabudowań zaplecza Kopalni
Ćwiczebnej do obecnych norm i
przepisów
oraz
wykonanie

RPO WSL
Poddziałanie
5.3.1
Dziedzictwo kulturowe konkurs

ZSZ

1)
Rewitalizacja
części
powierzchniowej
i
podziemnej
trasy
turystycznej
w

Kopalni Ćwiczebnej
Muzeum
Miejskiego
„Szytgarka”
w
zakresie podniesienia
bezpieczeństwa
zwiedzania
2)
Modernizacja
podziemnej
trasy
turystycznej Kopalni
Ćwiczebnej Muzeum
Miejskiego
„Sztygarka”
w
zakresie podniesienia
warunków
bezpiecznego
zwiedzania.
Utworzenie skansenu
etnograficznego
Muzeum Miejskiego
„Sztygarka”
na
terenach
„zielonych”.
Nowe życie Sztygarki
- przebudowa
pawilonu
IV
na
potrzeby
Regionalnego
Centrum

Miejskie
„Sztygarka” w
Dąbrowie
Górniczej

obiektu
bliźniaczego
spełniającego funkcje obsługi
ruchu
turystycznego,
w
części
podziemnej:
prace
modernizacyjne w wyrobiskach
obiektu w celu zmniejszenia
dopływu
wód
gruntowych
działających
agresywnie
na
maszyny i urządzenia górnicze
oraz obudowy zabezpieczające
wyrobiska podziemne.

2) Strategia
2022 Priorytet
IV w wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

Strategia 2022
Priorytet IV w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

WPF

2014-2020

brak danych

23 068 880,00

brak danych

EdukacyjnoKulturalnego
1)Promowanie
zielonej mobilności
na terenie Gminy
Dąbrowa Górnicza.
2)Współudział
miasta
w
modernizacji
infrastruktury
i
taboru autobusowotramwajowego
na
terenie
Podregionu
Sosnowieckiego.

Budowa rond w
obszarach:
ul.
Cieplaka
–
ul.
Augustynika – ul.
Wojska Polskiego –
ul. Kopernika.
Przebudowa
rowu
„Augustynika” od ul.
Przybylaka
do
odbiornika
w
Dąbrowie Górniczej.

Strategia 2022
Priorytet V w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych,
Program
Rewitalizacji
O9
Zgłaszający:
Gmina
Dąbrowa
Górnicza –
Wydział
Inwestycji
Miejskich
Strategia 2022
Priorytet V w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

Strategia 2022
Priorytet V w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

2015-2020

Wykonanie koncepcji sieci tras 1) 96 021 324,85
rowerowych
w
Dąbrowie
Górniczej
uwzględniając
konsultacje
społeczne,
opracowanie
dokumentacji
budowlanej, wybudowanie lub 2) brak danych
zmodernizowanie
tras
rowerowych oraz stworzenie
węzłów
przesiadkowych
bike&ride.

RPO WSL
4.5.1.
transport
efektywne
ZIT
RPO WSL
4.5.3.
transport
efektywne
konkurs

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

Poddziałanie
Niskoemisyjny
miejski oraz
oświetlenie Poddziałanie
Niskoemisyjny
miejski oraz
oświetlenie -

Remont
kapitalny
przejść podziemnych
w głównym ciągu
komunikacyjnym ul.
Sobieskiego
–
ul.
Królowej
Jadwigi – Al. J.
Piłsudskiego.
Przebudowa
Al.
Piłsudskiego
na
odcinku
od
ul.
Majakowskiego do
ul. Gwardii Ludowej.
Budowa
drogi
łączącej
ul.
Sobieskiego z ul.
Piłsudskiego poprzez
ul. Kolejową i ul.
Poniatowskiego
Budowa i montaż
toalet publicznych na
terenie
Dąbrowy
Górniczej
Rewitalizacja
przestrzeni miejskich
budowa
nowych
miejsc parkingowych
wraz
z
modernizacją

Strategia 2022
Priorytet V w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

Strategia 2022
Priorytet V w
wykazie
przedsięwzięć
strategicznych
WPF

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

2017-2020

brak danych

13 800 000,00

brak danych

WPF

2017-2018

brak danych

1 730 000,00

brak danych

WPF

2015-2020

brak danych

20 567 260,07

RPO WSL Poddziałanie
4.5.1.
Niskoemisyjny
transport miejski oraz
efektywne oświetlenie ZIT

ciągów pieszych i
komunikacyjnych
Rozbudowa
i WPF
2010-2020
modernizacja
monitoringu
wizyjnego na terenie
miasta. Przestrzeń
wspólna - strefy
integracji społecznej
w
Dąbrowie Górniczej
oraz
budowa
instalacji
monitoringu
miejskiego
Inkubator
Program
2017-2022
Aktywności Lokalnej Rewitalizacji
O2
Zgłaszający:
GMINA Biuro
Organizacji
Pozarządowych
i Aktywności
Obywatelskiej
Aktywizacja
zawodowa
osób
bezrobotnych
w
Dąbrowie Górniczej

Program
Rewitalizacji
O3
Zgłaszający:

2017-2019

brak danych

2 896 891,59

brak danych

doradztwo
dla
animatorów 2 000 000,00
lokalnych i liderów społecznych,
wsparcie
infrastrukturalne,
promocja postaw obywatelskich,
projektowanie usług społecznych,
stworzenie klastra społecznego,
poradnictwo z zakresu działania w
trzecim sektorze

RPO WSL Poddziałanie
9.3.1
Wsparcie
sektora
ekonomii społecznej –
projekty konkursowe

rekrutacja,
1 493 700,00
opracowanie/aktualizacja
indywidualnych planów działania,
warsztaty planowania kariery,

RPO WSL Poddziałanie
7.1.1. Poprawa zdolności
do zatrudnienia osób
poszukujących pracy i

ze
szczególnym Powiatowy
uwzględnieniem
Urząd Pracy
obszarów
rewitalizowanych

szkolenia
zawodowe,
pośrednictwo pracy, staże

pozostających bez pracy
na
obszarach
rewitalizowanych – ZIT
RPO WSL Działanie 7.2
Poprawa zdolności do
zatrudnienia
osób
poszukujących pracy i
pozostających
bez
zatrudnienia - projekty
pozakonkursowe
(dla
publicznych
służb
zatrudnienia)
RPO WSL Poddziałanie
7.3.1.
Promocja
samozatrudnienia
na
obszarach
rewitalizowanych – ZIT
RPO WSL Poddziałanie
7.3.3.
Promocja
samozatrudnienia
–
konkurs
RPO WSL Poddziałanie
7.4.1. Outplacement –ZIT
RPO WSL Poddziałanie
7.4.2. Outplacement –
konkurs
RPO WSL Poddziałanie
9.3.1
Wsparcie
sektora
ekonomii społecznej –

Wspieranie
oraz
promocja
przedsiębiorczości i
samozatrudnienia na
terenie
Dąbrowy
Górniczej

Program
Rewitalizacji
O4
Zgłaszający:
GMINA Wydział
Zdrowia,
Polityki
Społecznej i
Aktywizacji
Zawodowej

2016-2018

rekrutacja,
2 292 800,00
opracowanie/aktualizacja
indywidualnych planów działania,
szkolenie
„ABC
Przedsiębiorczości”, przyznanie
dofinansowania kosztów podjęcia
działalności gospodarczej.

projekty konkursowe
RPO WSL Poddziałanie
11.4.1.
Kształcenie
ustawiczne – ZIT
RPO WSL Poddziałanie
11.4.3.
Kształcenie
ustawiczne - konkurs
RPO WSL Działanie 7.2
Poprawa zdolności do
zatrudnienia
osób
poszukujących pracy i
pozostających
bez
zatrudnienia - projekty
pozakonkursowe
(dla
publicznych
służb
zatrudnienia)
RPO WSL Poddziałanie
7.3.1.
Promocja
samozatrudnienia
na
obszarach
rewitalizowanych – ZIT
RPO WSL Poddziałanie
7.3.3.
Promocja
samozatrudnienia
–
konkurs
RPO WSL Poddziałanie
7.4.1. Outplacement –ZIT
RPO WSL Poddziałanie
7.4.2. Outplacement –
konkurs

Wsparcie
społeczności
lokalnych
w
obszarach
rewitalizowanych
Dąbrowy Górniczej.
Etap I, Etap II

Program
Rewitalizacji
O5
Zgłaszający:
GMINA Biuro Rozwoju
Miasta i
Obsługi
Inwestorów

2015-2019

działania dedykowane grupom 2 823 495,00
wymagającym
wsparcia,
zwłaszcza dzieciom i młodzieży
zamieszkałym
w
osiedlach/budynkach socjalnych
(obszar pilotażowy: os. Łączna),
bezrobotnym (miejsce pilotażu:
os. Młodych Hutników), osobom
zagrożonym marginalizacją ze
względu na wiek, w tym
niepełnosprawność.
(miejsce
pilotażu: os. Mickiewicza-Norwida

RPO WSL Poddziałanie
9.3.1
Wsparcie
sektora
ekonomii społecznej –
projekty konkursowe
RPO WSL Poddziałanie
7.1.1. Poprawa zdolności
do zatrudnienia osób
poszukujących pracy i
pozostających bez pracy
na
obszarach
rewitalizowanych – ZIT
RPO WSL Działanie 7.2
Poprawa zdolności do
zatrudnienia
osób
poszukujących pracy i
pozostających
bez
zatrudnienia - projekty
pozakonkursowe
(dla
publicznych
służb
zatrudnienia)
RPO WSL Poddziałanie
7.3.1.
Promocja
samozatrudnienia
na
obszarach
rewitalizowanych – ZIT
RPO WSL Poddziałanie
7.3.3.
Promocja
samozatrudnienia
–
konkurs

Rewitalizacja
przestrzeni
publicznych
i
terenów
zdegradowanych w
Dąbrowie Górniczej

Program
Rewitalizacji
O6
Zgłaszający:
Gmina
Dąbrowa
Górnicza –
Wydział
Inwestycji
Miejskich

2016-2020

projekt realizowany w obszarach 9 023 959,71
rewitalizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem: os. Łączna,
Osiedla Młodych Hutników, os.
Mickiewicza
–
Norwida.
Urządzenie/ poprawa jakości
zagospodarowania
przestrzeni
publicznych, w tym układu
komunikacyjnego oraz małej
architektury
(m.in.
budowa
placów zabaw).

RPO WSL Poddziałanie
7.4.1. Outplacement –ZIT
RPO WSL Poddziałanie
7.4.2. Outplacement –
konkurs
RPO WSL Poddziałanie
10.2.1.
Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego
i
chronionego
oraz
infrastruktury
usług
społecznych – ZIT
RPO WSL Poddziałanie
11.4.1.
Kształcenie
ustawiczne – ZIT
RPO WSL Poddziałanie
11.4.3.
Kształcenie
ustawiczne - konkurs
RPO WSL Poddziałanie
3.1.1 Tworzenie terenów
inwestycyjnych
na
obszarach typu brownfield
– ZIT
RPO WSL Poddziałanie
4.5.1.
Niskoemisyjny
transport miejski oraz
efektywne oświetlenie –
ZIT
RPO WSL Poddziałanie

DG Networking –
wsparcie dla MMSP
na terenie Dąbrowy
Górniczej. Etap I i
Etap II

Program
Rewitalizacji
O8
Zgłaszający:
Gmina
Dąbrowa
Górnicza –
Biuro Rozwoju
Miasta i
Obsługi
Inwestorów

Remont
kapitalny Program
przejść podziemnych Rewitalizacji
w głównym ciągu O10

2016-2018

2016-2018

wsparcie doradczo-szkoleniowe 828 008,00
właścicieli i kadry zarządzającej
mikro,
małych
i
średnich
przedsiębiorstw w Dąbrowie
Górniczej. Projekt dedykowany
sferze doradztwa strategicznego.
Wsparcie będzie mieć formę
szkoleń, doradztwa w obszarach
kluczowych dla rozwoju regionu,
w celu udoskonalenia procesów
podnoszenia świadomości kadr
zarządzających
w MMŚP w zakresie możliwości i
potrzeby
realizacji
zmian;
doradztwo oraz animowanie
współpracy gospodarczej firm
przyczyniającej
się
do
wzmacniania MMŚP, prowadzące
również do internacjonalizacji.
Remont
kapitalny
przejść 48 000 000,00
podziemnych w głównym ciągu
komunikacyjnym miasta łączącym

10.3.1.
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych – ZIT
RPO WSL Poddziałanie
10.3.3.
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych
Konkurs
Baza Usług Rozwojowych
PARP

brak danych

komunikacyjnym ul.
Sobieskiego
–
Królowej Jadwigi Piłsudskiego

Zgłaszający:
Gmina
Dąbrowa
Górnicza –
Wydział
Komunikacji i
Drogownictwa

Wsparcie i rozwój Program
rodzinnej
pieczy Rewitalizacji
zastępczej
w O11
Dąbrowie
Zgłaszający:
Górniczej – etap I i Miejski
etap II
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

2016-2020

Zintegrowany system
działań na rzecz grup
defaworyzowanych Aktywny Senior w

2016-2018

Program
Rewitalizacji
O12
Zgłaszający:

Śródmieście z dzielnicą Gołonóg.
W
kontekście
działań
rewitalizacyjnych
projekt
przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa
publicznego,
estetyki i funkcjonalności. Projekt
należy
traktować
jako
uzupełnienie właściwych działań
rewitalizacyjnych
podejmowanych na obszarach
zdegradowanych.
Utworzenie rodzinnego domu 868 805,85
dziecka jako alternatywy dla
instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Ponadto działania zmierzające do
podnoszenia kwalifikacji rodzin
zastępczych oraz pełnoletnich
wychowanków pieczy zastępczej.

Utworzenie
Dąbrowskiego 500 000,00
Centrum Seniora. Stworzenie
spójnego
i
zintegrowanego
systemu informacji dla seniorów.

RPO WSL Poddziałanie
9.2.1.
Rozwój
usług
społecznych
i
zdrowotnych - ZIT
RPO WSL Poddziałanie
9.2.5.
Rozwój
usług
społecznych – konkurs
RPO WSL Poddziałanie
10.2.1.
Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego
i
chronionego
oraz
infrastruktury
usług
społecznych - ZIT
RPO WSL Poddziałanie
8.3.1.
Realizowanie
aktywizacji
zawodowej
poprzez
zapewnienie

Dąbrowie Górniczej

Dzienny Dom
„SeniorWIGOR” w
Dąbrowie
Górniczej

Remont
placu
parafialnego,
schodów,
muru
oporowego i krypty

Program
Rewitalizacji
C5
Zgłaszający:
Parafia p.w.
św. Barbary w
Dąbrowie
Górniczej

Propagowanie
integracji
i
solidarności międzypokoleniowej
i
edukacji
senioralnej.
Organizowanie
przyjaznego
środowiska
lokalnego
dla
inicjowania
samopomocy
sąsiedzkiej.

2017-2018

Działania remontowe mające na 628 328,00
celu stworzenie w krypcie miejsca
organizacji zajęć dla dzieci i
młodzieży z rodzin wymagających
wsparcia,
w
szczególności
dotkniętych
patologiami
społecznymi

właściwej
opieki
zdrowotnej – ZIT
RPO WSL Poddziałanie
8.3.2.
Realizowanie
aktywizacji
zawodowej
poprzez
zapewnienie
właściwej
opieki
zdrowotnej – konkurs
RPO WSL Poddziałanie
11.4.1.
Kształcenie
ustawiczne – ZIT
RPO WSL Poddziałanie
11.4.3.
Kształcenie
ustawiczne - konkurs
brak danych

4. Źródła finansowania
4.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Uwagi ogólne:
Wartości alokacji na konkurs zamieszczane w ogłoszeniach, podlegają każdorazowo
przeliczaniu zgodnie z wykorzystaniem kursu EBC EUR/PLN obowiązującego na miesiąc, w
którym ogłaszany jest dany nabór. W harmonogramach użyto przeliczenia 1 € = 4 PLN.
Harmonogramy mają charakter indykatywny i mogą ulegać zmianie z uwagi na trwający
proces przyjmowania dokumentów programowych oraz niezbędnych regulacji prawnych.
Dokumenty programowe opublikowane są na stronach internetowych Instytucji
Pośredniczących:
1. Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego (http://rpo.slaskie.pl/)
2. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego (http://rpo.slaskie.pl/)
3. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (http://wupkatowice.praca.gov.pl/)
4. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (http://www.scp-slask.pl/)
Pełna definicja typów projektów znajduje się w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych
odpowiednio Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Źródło finansowania
RPO WSL Działanie 3.1.
Poprawa warunków do
rozwoju MŚP
Poddziałanie 3.1.1
Tworzenie terenów
inwestycyjnych na
obszarach typu brownfield
– ZIT
RPO WSL Działanie 4.1.
Odnawialne źródła energii
Poddziałanie 4.1.3.
Odnawialne źródła energii
– konkurs
RPO WSL Działanie 4.3.
Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła
energii w infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.1 – ZIT
Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła
energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej

Data konkursu

Przykładowe działania

Alokacja

listopad 2017

1. Kompleksowe przygotowanie terenów
inwestycyjnych typu brownfield w celu
nadania im nowych funkcji gospodarczych
wraz z możliwością ich promocji.

10 000 000,00 €
40 000 000,00 zł

wrzesień 2017

1. Budowa i przebudowa infrastruktury
służącej do produkcji i dystrybucji energii
ze źródeł odnawialnych

17 860 000,00 €
71 440 000,00 zł

brak danych

1. Modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej oraz
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez
wymianę/modernizację indywidualnych
źródeł ciepła lub podłączanie budynków
do sieciowych nośników ciepła.
3.Budowa instalacji OZE w
modernizowanych energetycznie
budynkach.

brak danych

- konkurs

RPO WSL Działanie 4.3.
Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła
energii w infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.4.
Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła
energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej
- konkurs
RPO WSL Działanie 4.5.
Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne
oświetlenie
Poddziałanie 4.5.1.
Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne
oświetlenie - ZIT

RPO WSL Działanie 4.5.
Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne
oświetlenie
Poddziałanie 4.5.3.
Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne
oświetlenie - konkurs
RPO WSL Działanie 5.3
Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie 5.3.1 –
Dziedzictwo kulturowe konkurs

grudzień 2017

wrzesień 2017

brak danych

brak danych

1. Modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej oraz
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez
wymianę/modernizację indywidualnych
źródeł ciepła lub podłączanie budynków
do sieciowych nośników ciepła.
3.Budowa instalacji OZE w
modernizowanych energetycznie
budynkach.

18 800 000,00 €
75 200 000,00 zł

1. Budowa, przebudowa liniowej i
punktowej infrastruktury transportu
zbiorowego (np. zintegrowane węzły
przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi
Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa
systemów miejskich wypożyczalni
rowerów wraz z zakupem rowerów).
2. Wdrażanie inteligentnych systemów
transportowych (ITS).
3. Zakup taboru autobusowego na
potrzeby transportu publicznego.
4. Poprawa efektywności energetycznej
oświetlenia (nie dotyczy konkursu we
wrześniu 2017)
1. Budowa i przebudowa liniowej
infrastruktury tramwajowej
2. Zakup taboru tramwajowego na
potrzeby transportu publicznego.

70 000 000,00 €
280 000 000,00 zł

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie,
roboty budowlane dla obiektów
wpisanych do rejestru zabytków
prowadzonego przez Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Prace konserwatorskie, restauratorskie,
roboty budowlane dla obiektów
przynależnych do Szlaku Zabytków
Techniki.

brak danych

brak danych

RPO WSL Działanie 7.1.
Aktywne formy
przeciwdziałania
bezrobociu
Poddziałanie 7.1.1.
Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób
poszukujących pracy i
pozostających bez pracy
na obszarach
rewitalizowanych – ZIT

czerwiec 2017

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące
indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w
zakresie określenia ścieżki zawodowej
(obligatoryjne)29:
a. identyfikacja potrzeb osób
pozostających bez zatrudnienia oraz
diagnozowanie możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego, w tym
identyfikacja stopnia oddalenia od rynku
pracy;
b. kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy w zakresie wyboru
zawodu zgodnego z kwalifikacjami i
kompetencjami wspieranej osoby lub
poradnictwo zawodowe w zakresie
planowania rozwoju kariery zawodowej,
w tym podnoszenia lub uzupełniania
kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
2. Instrumenty i usługi rynku pracy
skierowane do osób, u których
zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia
lub zdobycia nowych umiejętności i
kompetencji, w tym m.in.:
a. nabywanie, podwyższanie lub
dostosowywanie kompetencji i
kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w
kontekście zidentyfikowanych potrzeb
osoby, której udzielane jest wsparcie,
m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące
zdobyciu doświadczenia zawodowego
wymaganego przez pracodawców jak i
przedsiębiorców, w tym m.in.:
a. nabywanie lub uzupełnianie
doświadczenia zawodowego oraz
praktycznych umiejętności w zakresie
wykonywania danego zawodu, m.in.
poprzez staże i praktyki, spełniające
standardy wskazane w Europejskich
Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w
Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk;
b. wsparcie zatrudnienia osoby
pozostającej bez zatrudnienia u
przedsiębiorcy lub innego pracodawcy,
stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in.
poprzez pokrycie kosztów subsydiowania
zatrudnienia dla osób, u których
zidentyfikowano adekwatność tej formy
wsparcia, refundację wyposażenia lub
doposażenia stanowiska (wyłącznie w
połączeniu z subsydiowanym
zatrudnieniem).
4. Działania EURES związane z
bezpośrednim świadczeniem usług dla
osób bezrobotnych, nieaktywnych
zawodowo i pracodawców:

820 854,00 €
3 283 416,00 zł

a. pośrednictwo pracy w ramach sieci
EURES obejmujące działania, o których
mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149) oraz inne
usługi świadczone w ramach tej sieci,
określone w przepisach Unii Europejskiej.

RPO WSL Działanie 7.2
Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób
poszukujących pracy i
pozostających bez
zatrudnienia - projekty
pozakonkursowe (dla
publicznych służb
zatrudnienia)
RPO WSL Działanie 7.3.
Wsparcie dla osób
zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności
gospodarczej
Poddziałanie 7.3.1.
Promocja
samozatrudnienia na
obszarach
rewitalizowanych – ZIT
RPO WSL Działanie 7.3.
Wsparcie dla osób
zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności
gospodarczej
Poddziałanie 7.3.3.
Promocja
samozatrudnienia –
konkurs

brak danych

Instrumenty i usługi wskazane w Ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149) realizowane
przez powiatowe urzędy pracy

brak danych

wrzesień 2017

1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla
osób planujących rozpoczęcie działalności.
3. Wsparcie pomostowe.

1 521 028,00 €
6 084 112,00 zł

lipiec 2017

1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla
osób planujących rozpoczęcie działalności.
3. Wsparcie pomostowe.

1 576 893,73 €
6 307 574,92 zł

RPO WSL Działanie 7.4.
Wspomaganie procesów
adaptacji do zmian na
regionalnym rynku pracy
(działania z zakresu
outplacementu)
Poddziałanie 7.4.1.
Outplacement –ZIT

październik
2017

RPO WSL Działanie 7.4.
Wspomaganie procesów
adaptacji do zmian na
regionalnym rynku pracy
(działania z zakresu
outplacementu)
Poddziałanie 7.4.2.
Outplacement – konkurs

październik
2017

1. Wsparcie typu outplacement dla
pracowników przedsiębiorstw
zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych
do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy, w tym w
szczególności:33
a. doradztwo zawodowe połączone z
przygotowaniem Indywidualnego Planu
Działania jako obowiązkowy element
wsparcia;
b. poradnictwo psychologiczne;
c. pośrednictwo pracy;
d. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
e. staże, praktyki zawodowe;
f. subsydiowanie zatrudnienia;
g. dodatek relokacyjny;
h. wsparcie finansowe na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej w
formie bezzwrotnej połączone ze
wsparciem doradczo-szkoleniowym. O
uzyskanie wsparcia na rozpoczęcie
działalności gospodarczej może ubiegać
się osoba, która spełnia co najmniej jeden
z poniższych warunków: jest osobą z
niepełnosprawnością, jest osobą powyżej
50 roku życia, jest kobietą, jest
pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
jest osobą poniżej 30 roku życia;;
i. wsparcie pomostowe w postaci pomocy
finansowej wypłacanej miesięcznie w
kwocie nie większej niż równowartość
minimalnego wynagrodzenia za pracę, o
którym mowa w przepisach o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego
na dzień wypłacenia wsparcia
bezzwrotnego lub zwrotnego przez okres
od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej –
realizowane jedynie w połączeniu ze
wsparciem wymienionym w literze h .
j.w.

2 115 487,00 €
8 461 948,00 zł

3 970 838,11 €
15 883 352,44 zł

RPO WSL Działanie 8.1.
Wspieranie rozwoju
warunków do godzenia
życia zawodowego i
prywatnego
Poddziałanie 8.1.1.
Zapewnienie dostępu do
usług opiekuńczych nad
dziećmi do 3 lat - ZIT

sierpień 2017

RPO WSL Działanie 8.1.
Wspieranie rozwoju
warunków do godzenia
życia zawodowego i
prywatnego
Poddziałanie 8.1.3.
Zapewnienie dostępu do
usług opiekuńczych nad
dziećmi do 3 lat - konkurs
RPO WSL Działanie 8.3.
Poprawa dostępu do
profilaktyki, diagnostyki i
rehabilitacji leczniczej
ułatwiającej pozostanie w
zatrudnieniu i powrót do
pracy
Poddziałanie 8.3.1.
Realizowanie aktywizacji
zawodowej poprzez
zapewnienie właściwej
opieki zdrowotnej – ZIT

sierpień 2017

RPO WSL Działanie 8.3.
Poprawa dostępu do
profilaktyki, diagnostyki i
rehabilitacji leczniczej
ułatwiającej pozostanie w
zatrudnieniu i powrót do
pracy
Poddziałanie 8.3.2.
Realizowanie aktywizacji
zawodowej poprzez
zapewnienie właściwej
opieki zdrowotnej –

wrzesień 2017

I. kwiecień 2017
II. Czerwiec
2017
III. Wrzesień
2017

1. Tworzenie i funkcjonowanie
podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3,
w tym żłobków (m.in. przyzakładowych),
klubów dziecięcych i punktów dziennej
opieki.
2. Tworzenie nowych miejsc opieki w
podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3
już istniejących.
3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki
nad dziećmi w innych formach opieki
wymienionych w ustawie o opiece nad
dziećmi do lat 3 obejmujące:
a. sprawowanie opieki przez nianię,
b. sprawowanie opieki przez opiekuna
dziennego;
4. Pokrycie kosztów związanych z
bieżącym świadczeniem usług opieki nad
dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się
w trudnej sytuacji, dla których obowiązek
opieki nad dziećmi stanowi barierę w
dostępie do rynku pracy.
j. w.

3 152 506,00 €
12 610 024,00 zł

3. Wdrażanie programów zdrowotnych w
kierunku wczesnegowykrywania
nowotworów m.in. jelita grubego, piersi,
szyjki macicy.
5. Działania ukierunkowane na
eliminowanie zdrowotnych czynników
ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem
działań szkoleniowych;
6. Działania w zakresie przekwalifikowania
osób starszych pracujących w trudnych
warunkach, pozwalające im na zdobycie
kwalifikacji do wykonywania prac, które
będą uwzględniały ich umiejętności i stan
zdrowia.
3. Wdrażanie programów zdrowotnych w
kierunku wczesnego wykrywania
nowotworów m.in. jelita grubego, piersi,
szyjki macicy;
4. Wdrażanie programów zdrowotnych
dotyczących chorób będących istotnym
problemem zdrowotnym regionu;
5. Działania ukierunkowane na
eliminowanie zdrowotnych czynników
ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem
działań szkoleniowych;
6. Działania w zakresie przekwalifikowania

478 114,26 €
1 912 457,04 zł

8 500 000,00 €
34 000 000,00 zł

I. 4 520 300,00 €
18 081 200,00 zł
II. 5 000 000,00 €
20 000 000,00 zł
III. 12 000 000,00
€
48 000 000,00 zł

konkurs

RPO WSL Działanie 9.1.
Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1.
Wzmacnianie potencjału
społeczno-zawodowego
społeczności lokalnych –
ZIT

RPO WSL Działanie 9.1
Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.5
Programy aktywnej
integracji osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem społecznym
- konkurs

osób starszych pracujących w trudnych
warunkach, pozwalające im na zdobycie
kwalifikacji do wykonywania prac, które
będą uwzględniały ich umiejętności i stan
zdrowia.

I. marzec 2017
II. Październik
2017

brak danych

1. Programy na rzecz wzmacniania
potencjału społecznego i zawodowego
lokalnych społeczności uwzględniające
specyfikę terytorium i zamieszkujących je
społeczności z uwzględnieniem działań:
a. opartych o samopomoc i wolontariat,
b. środowiskowych,
c. prozatrudnieniowych,
d. edukacyjnych.
Działania kulturalne mogą być
realizowane wyłącznie jako wsparcie
uzupełniające.
1. Kompleksowe działania na rzecz
integracji osób, rodzin, grup wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym z
zastosowaniem instrumentów aktywnej
integracji (edukacyjnych, społecznych,
zawodowych) ukierunkowane na
aktywizację społeczno-zawodową;
2. Wsparcie społeczno-zawodowe osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym poprzez wykorzystanie
potencjału podmiotów reintegracyjnych,
tj. w już funkcjonujących Centrach
Integracji Społecznej, Klubach Integracji
Społecznej, Zakładach Aktywności
Zawodowej, Warsztatach Terapii
Zajęciowej, w tym tworzenie miejsc pracy
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami;
3. Wsparcie dla tworzenia nowych
podmiotów w ramach których
prowadzona będzie aktywizacja społeczno
- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze
zdiagnozowanymi potrzebami, tj.:
a. Centrum Integracji Społecznej,
b. Klubu Integracji Społecznej,
c. Zakładu Aktywności Zawodowej,
d. Warsztatu Terapii Zajęciowej.
4. Kompleksowe programy integracji
społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych;
5. Kompleksowe programy aktywizacji
skierowane do osób usamodzielnianych,
w tym: młodzieży z ośrodków
wychowawczych i socjoterapii, mających
na celu poprawę szans adaptacyjnych
poprzez organizację dodatkowego
wsparcia w zakresie umiejętności

I. 9 890 986,00 €
39 563 944,00 zł
II. 5 617 932,00 €
22 471 728,00 zł

brak danych

społecznych i zawodowych;

RPO WSL Działanie 9.1
Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.6
Programy aktywnej
integracji osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem społecznym
– projekty OPS i PCPR

czerwiec 2017

1. Kompleksowe działania na rzecz
integracji osób, rodzin, grup wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym z
zastosowaniem instrumentów aktywnej
integracji (edukacyjnych, społecznych,
zawodowych) ukierunkowane na
aktywizację społeczno-zawodową;
2. Wsparcie społeczno-zawodowe osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym poprzez wykorzystanie
potencjału podmiotów reintegracyjnych,
tj. w już funkcjonujących Centrach
Integracji Społecznej, Klubach Integracji
Społecznej, Zakładach Aktywności
Zawodowej, Warsztatach Terapii
Zajęciowej, w tym tworzenie miejsc pracy
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami;
3. Wsparcie dla tworzenia nowych
podmiotów w ramach których
prowadzona będzie aktywizacja społeczno
- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze
zdiagnozowanymi potrzebami, tj.:
a. Centrum Integracji Społecznej,
b. Klubu Integracji Społecznej,
c. Zakładu Aktywności Zawodowej,
d. Warsztatu Terapii Zajęciowej.
4. Kompleksowe programy integracji
społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych;
5. Kompleksowe programy aktywizacji
skierowane do osób usamodzielnianych,
w tym: młodzieży z ośrodków
wychowawczych i socjoterapii, mających
na celu poprawę szans adaptacyjnych
poprzez organizację dodatkowego
wsparcia w zakresie umiejętności
społecznych i zawodowych;

27 200 000,00 €
108 800 000,00 zł

RPO WSL Działanie 9.2.
Dostępne i efektywne
usługi społeczne i
zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1.
Rozwój usług społecznych
i zdrowotnych - ZIT

kwiecień 2017

1. Działania w zakresie podniesienia
jakości i dostępności usług wsparcia
rodziny wspierające proces
deinstytucjonalizacji, w tym:
a. wsparcie dla tworzenia nowych miejsc
w funkcjonujących placówkach lub
rozszerzenie oferty wsparcia; tworzenie
nowych placówek oferujących wsparcie
dzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie
środowiskowych form opieki nad dziećmi i
młodzieżą (np. świetlice środowiskowe w
tym z programem socjoterapeutycznym,
kluby środowiskowe),
b. wsparcie i rozwój rodzinnych form
pieczy zastępczej oraz podnoszenie
jakości usług realizowanych w
instytucjonalnych formach pieczy
zastępczej, w tym kształcenie kandydatów
na rodziny zastępcze, prowadzących
rodzinne domy dziecka i dyrektorów
placówek opiekuńczo-wychowawczych
typu rodzinnego, doskonalenie
kompetencji osób sprawujących rodzinną
pieczę zastępczą,
c. wsparcie i rozwój form pracy z rodziną,
asystentury rodzinnej, instytucji rodzin
wspierających, pomocowych jako
wspierających rodzinę w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
2. Działania na rzecz rozwoju usług
świadczonych w mieszkaniach
chronionych i wspomaganych
skierowanych do osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczonych
wspierających proces ich integracji
społecznej i zawodowej;
3. Działania na rzecz rozwoju usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych z uwzględnieniem
priorytetyzacji w kierunku środowiskowej
formuły świadczenia, w tym prowadzone
w miejscu zamieszkania, obejmujące
m.in.:
a. tworzenie miejsc opieki w istniejących
lub nowotworzonych ośrodkach
zapewniających opiekę dzienną lub
całodobową, w tym miejsc opieki
krótkoterminowej w zastępstwie osób na
co dzień opiekujących się osobami
niesamodzielnymi,
b. wsparcie opiekunów faktycznych w
opiece nad osobami niesamodzielnymi, w
szczególności poprzez: kształcenie, w tym
szkolenie i zajęcia praktyczne oraz
wymianę doświadczeń dla opiekunów
faktycznych, w tym m.in. zwiększające ich

7 506 364,00 €
30 025 456,00 zł

RPO WSL Działanie 9.2.
Dostępne i efektywne
usługi społeczne i
zdrowotne
Poddziałanie 9.2.5.
Rozwój usług społecznych
– konkurs

październik
2017

umiejętności w zakresie opieki nad
osobami niesamodzielnymi; poradnictwo,
w tym psychologiczne oraz pomoc w
uzyskaniu informacji umożliwiających
poruszanie się po różnych systemach
wsparcia, z których korzystanie jest
niezbędne dla sprawowania wysokiej
jakości opieki i odciążenia opiekunów
faktycznych; sfinansowanie usługi
asystenckiej lub opiekuńczej w celu
umożliwienia opiekunom osób
niesamodzielnych podjęcie aktywności
społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
c. usługi dziennej opieki środowiskowej, w
tym usługi świadczone przez opiekunów
dla osób niesamodzielnych, asystentów
osób niepełnosprawnych, wolontariat
opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy
samopomocowe,
d. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o
nowoczesne technologie, np. teleopieki,
aktywizacja środowisk lokalnych w celu
tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form
samopomocy przy wykorzystaniu nowych
technologii,
e. usługi zwiększające mobilność,
autonomię i bezpieczeństwo osób
niesamodzielnych (np. likwidowanie
barier architektonicznych w miejscu
zamieszkania, dowożenie posiłków) –
wyłącznie jako wsparcie uzupełniające
projekty dotyczące usług asystenckich lub
opiekuńczych.
4. Działania w zakresie
deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych
służących zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu lub poprawie zdrowia osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym C30:C37
1. Działania w zakresie podniesienia
jakości i dostępności usług wsparcia
rodziny wspierające proces
deinstytucjonalizacji, w tym:
a. wsparcie dla tworzenia nowych miejsc
w funkcjonujących placówkach w
połączeniu z rozszerzeniem oferty
wsparcia lub tworzenie nowych placówek
oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i
młodzieży, rozwijanie środowiskowych
form opieki nad dziećmi i młodzieżą (np.
świetlice środowiskowe w tym z
programem socjoterapeutycznym, kluby
środowiskowe),
b. wsparcie i rozwój rodzinnych form
pieczy zastępczej oraz podnoszenie
jakości usług realizowanych w

3 500 000,00 €
14 000 000,00 zł

instytucjonalnych formach pieczy
zastępczej, w tym kształcenie kandydatów
na rodziny zastępcze, prowadzących
rodzinne domy dziecka i dyrektorów
placówek opiekuńczo-wychowawczych
typu rodzinnego, doskonalenie
kompetencji osób sprawujących rodzinną
pieczę zastępczą,
c. wsparcie i rozwój form pracy z rodziną,
asystentury rodzinnej, instytucji rodzin
wspierających, pomocowych jako
wspierających rodzinę w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
2. Działania na rzecz rozwoju usług
mieszkalnictwa wspieranego, poprzez
zapewnienie dostępu do usług
świadczonych w mieszkaniach
chronionych, treningowych i wspieranych
skierowanych do osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczonych
wspierających proces ich integracji
społecznej i zawodowej;
3. Działania na rzecz rozwoju usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych z uwzględnieniem
priorytetyzacji w kierunku środowiskowej
formuły świadczenia, w tym prowadzone
w miejscu zamieszkania, obejmujące
m.in.:
a. tworzenie miejsc opieki w istniejących
lub nowotworzonych ośrodkach
zapewniających opiekę dzienną lub
całodobową, w tym miejsc opieki
krótkoterminowej w zastępstwie osób na
co dzień opiekujących się osobami
niesamodzielnymi,
b. usługi asystenckie lub opiekuńcze w
celu umożliwienia opiekunom osób
niesamodzielnych podjęcie aktywności
społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
c. usługi dziennej opieki środowiskowej, w
tym usługi świadczone przez opiekunów
dla osób niesamodzielnych, asystentów
osób niepełnosprawnych, wolontariat
opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy
samopomocowe,
d. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o
nowoczesne technologie, np. teleopieki,
aktywizacja środowisk lokalnych w celu
tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form
samopomocy przy wykorzystaniu nowych
technologii),
e. usługi zwiększające mobilność,
autonomię i bezpieczeństwo osób
niesamodzielnych (np. likwidowanie
barier architektonicznych w miejscu

zamieszkania, dowożenie posiłków) –
wyłącznie jako wsparcie uzupełniające
projekty dotyczące usług asystenckich lub
opiekuńczych.
RPO WSL Działanie 9.3
Rozwój ekonomii
społecznej w regionie
Poddziałanie 9.3.1
Wsparcie sektora
ekonomii społecznej –
projekty konkursowe

RPO WSL Działanie 10.2.
Rozwój mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych
Poddziałanie 10.2.1.
Rozwój mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych - ZIT
RPO WSL Działanie 10.3.
Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych
Poddziałanie 10.3.1.
Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych – ZIT

grudzień 2017

sierpień 2017

1. Świadczenie profilowanych usług
doradczych, edukacyjnych i biznesowych
na rzecz efektywnego funkcjonowania
podmiotów ekonomii społecznej, w tym
podnoszenie kwalifikacji zawodowych
pracowników podmiotów ekonomii
społecznej oraz wspieranie powstawania i
stabilności miejsc pracy w obszarze
przedsiębiorczości społecznej;
2. Wsparcie dla osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym za
pośrednictwem podmiotów ekonomii
społecznej, w tym udzielenie dotacji na
zakładanie przedsiębiorstw społecznych i
wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw
w tworzeniu dodatkowych miejsc
pracy;
3. Świadczenie na poziomie lokalnym
usług animacyjnych służących rozwojowi
organizacji obywatelskich i partycypacji
społecznej oraz usług inkubacyjnych;
4. Wsparcie działań w zakresie
poszukiwania i wdrażania
zidentyfikowanych długookresowych
źródeł finansowania podmiotów ekonomii
społecznej, inicjatyw rozwijających
przedsiębiorczość społeczną oraz
uzupełniająco instytucji wspierających
ekonomię społeczną.
1. Roboty budowlane (za wyjątkiem
budowy nowych obiektów) w
zdegradowanych budynkach w celu
adaptacji ich na mieszkania socjalne,
wspomagane i chronione.
2. Roboty budowlane (za wyjątkiem
budowy nowych obiektów) w
zdegradowanych budynkach na potrzeby
utworzenia centrów usług
społecznościowych.

1. Roboty budowlane (za wyjątkiem
budowy nowych obiektów) w obiektach
poprzemysłowych/
powojskowych/popegeerowskich/
pokolejowych wraz z zagospodarowaniem
przyległego otoczenia.
2. Zagospodarowywanie przestrzeni
miejskich, w tym roboty budowlane (za

2 500 000,00 €
10 000 000,00 zł

20 000 000,00 €
80 000 000,00 zł
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wyjątkiem budowy nowych obiektów) w
obiektach wraz z zagospodarowaniem
przyległego otoczenia.
3. Roboty budowlane (za wyjątkiem
budowy nowych obiektów) w
zdegradowanych budynkach wraz z
zagospodarowaniem przyległego
otoczenia.
j. w.

1. Szkolenia i kursy skierowane do osób
dorosłych, które z własnej inicjatywy są
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem
lub podwyższeniem umiejętności,
kompetencji lub kwalifikacji w obszarze
umiejętności ICT i znajomości języków
obcych.
2. Programy walidacji i certyfikacji
kompetencji uzyskanych poza projektem
w zakresie TIK i języków obcych.
j.w.

9 813 000,00 €
39 252 000,00 zł

2 548 498,00 €
10 193 992,00 zł

3 417 461,17 €
13 669 844,68 zł

4.2. Działanie 10.4 „Poprawa stanu środowiska miejskiego”
W ramach działania 10.4 można uzyskać pożyczkę na projekty miejskiej w wysokości do 50
mln zł.
W ramach poddziałania wspierane będą kompleksowe działania mające na celu
przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów
poprzez przywrócenie im starej lub nadanie nowej funkcji. W jej ramach prowadzony będzie
szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających
na celu wywołanie jakościowej, pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Celem
działań infrastrukturalnych będzie wsparcie społeczności zamieszkującej obszar
zdegradowany poprzez przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów
przemysłowych, w których będą mogły mieścić się: galerie, teatry, sale koncertowe, kina,
centra konferencyjne, kawiarnie, księgarnie, biblioteki multimedialne i inne obiekty tego
rodzaju.
Dla zwiększenia rentowności inwestycji dopuszcza się możliwość stworzenia w odnowionych
obiektach przestrzeni dla działalności komercyjnej, takiej jak np.: powierzchnie biurowe,
punkty handlowo-usługowe.
Innym rodzajem inwestycji, które są możliwe do wsparcia jest odnowa powojskowych
i poprzemysłowych obszarów, w celu wykreowania tam nowych funkcji: edukacyjnych,
rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych czy gospodarczych (włącznie z kompleksowym
przygotowaniem terenów pod działalność gospodarczą).
Ponadto dopuszcza się możliwość wspierania inwestycji z zakresu odnowy miast – tego typu
inwestycje będą obejmowały rewitalizację starych i zdegradowanych obszarów,
charakteryzujących się brakiem dostępu do: wysokiej jakości usług, powierzchni biurowej dla
MŚP, czy infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Do tej grupy inwestycji zaliczyć można
również inwestycje w rewitalizację obszarów miejskich, z włączeniem: zdegradowanych
centrów małych miast, zdewastowanych dzielnic większych miast oraz zdegradowanej lub
zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej, w szczególności w odniesieniu do budynków o
wartości historycznej, bądź architektonicznej; a także inwestycje ukierunkowane na:
polepszenie bezpieczeństwa publicznego, inwestycje w podstawową infrastrukturę
techniczną i społeczną (z wykorzystaniem PPP).
W zależności od sytuacji w danym mieście, inwestycje te mogą obejmować całe obszary
lub pojedyncze budynki.
Źródło: Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WSL 2014-2020

4.3 Śląski Fundusz Pożyczkowy
Finansowanie działań przedsiębiorców na obszarze rewitalizowanym jest możliwe w ramach
projektu „Rozwój działalności pożyczkowej Funduszu Górnośląskiego poprzez
dokapitalizowanie Śląskiego Funduszu Pożyczkowego działającego na terenie województwa
śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł
finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw.
Podmioty uprawnione do otrzymania pożyczki to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę na
terenie województwa śląskiego lub prowadzące inwestycję na terenie województwa
śląskiego.
Śląski Fundusz Pożyczkowy oferuje:
1. Pożyczkę na bieżące wydatki, która może być przeznaczona na finansowanie:
wydatków obejmujących zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego
przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakup usług związanych z ich
przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług, jak również nieprzeterminowanych w
dacie ich zapłaty zobowiązań z tytułu zakupu surowców, materiałów, produktów oraz
towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego
przetworzenia /sprzedaży/ świadczenia usług oraz zakupu usług związanych z ich
przetworzeniem /sprzedażą/ świadczeniem usług.
2. Pożyczkę na wydatki inwestycyjne, która może być przeznaczona na finansowanie
wydatków obejmujących: zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą, budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację
budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą, zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków
transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakup
oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych
bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakup przedsiębiorstwa
w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części, inne
przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą.
Pożyczka na wydatki inwestycyjne może być udzielona na preferencyjnych warunkach tj.
oprocentowana według stałej stawki równej 1% w skali roku.
Źródło: www.fgsa.pl

4.4. Projekt „Wsparcie Rozwojowe MŚP w województwie śląskim” w ramach Poddziałania
8.2.3. RPO WSL
Baza Usług Rozwojowych dostępna pod adresem uslugirozwojowe.parp.gov.pl, to
ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych dla
przedsiębiorstw świadczonych w zróżnicowanej formie (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych,
doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu). W Bazie dostępna jest
szeroka paleta usług, dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje
kompetencje oraz realizować cele edukacyjne i biznesowe.
Baza zapewnia użytkownikom wiele funkcjonalności, w tym m.in.:
 gwarantuje powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi
rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy zainteresowany przedsiębiorca lub osoba
prywatna mogła w sposób prosty, szybki i efektywny wyszukać propozycję dopasowaną
do swoich potrzeb,
 otwiera użytkownikom, którzy nie znaleźli odpowiadającej im oferty, możliwość
zamówienia „usługi szytej na miarę", czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni
na ich potrzeby,
 daje uczestnikom szansę oceny usług, z których korzystali, a także zapoznania się z
wynikiem ocen dokonanych przez innych uczestników usług,
 umożliwia usługodawcom rejestrację w Krajowym Systemie Usług (KSU), czyli sieci
współpracujących podmiotów, które wspierają regionalny rozwój przedsiębiorczości w
Polsce.
Korzystanie z usług zawartych w bazie może być dofinansowane dla przedsiębiorstw i ich
pracowników nawet w 80%. W przekazywaniu dofinansowania uczestniczą tzw. operatorzy,
którzy są wybierani w procedurze konkursowej. W województwie śląskim operatorem jest
Fundusz Górnośląski S.A., który realizuje projekt pn.
„Wsparcie rozwojowe MŚP
w województwie śląskim”.
Źródło: www.parp.gov.pl, www.fgsa.pl

