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PROJEKTY REALIZOWANE 

  
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 

ŚCIEŻKA KONKURSOWA  
 
„Gotowi do pracy”  

− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020 – poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs 

− Wnioskowana wartość dofinansowania: 530.527,88 PLN 

− Całkowita  wartość projektu: 558.450,40 PLN 
Celem głównym projektu będzie zwiększenie w latach 2017-2018 poziomu aktywności zawodowej 
(zatrudnialności) 40 os. bezrobotnych (22 kobiet i 18 mężczyzn) powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych w 
dąbrowskim Urzędzie Pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie kompleksowej ścieżki 
wsparcia obejmującej następujące typy projektów: 

1) identyfikacja potrzeb os. pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości  
w zakresie doskonalenia zaw. 

2) poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania dla 40 os., 
3) poradnictwo zaw. w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej w formie grupowej 

porady zaw. dla 40 os., 
4) nabywanie, podwyższanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez szkolenie 

"Spadochron" dla 40os., 
5) indywidualne pośrednictwo pracy dla 40 os., 
6) nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności  

w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże dla 40os. 
Projekt realizowany będzie na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza. 
 

 
 
„Dąbrowskie Centrum Asystenckie”  

− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020 – poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT  

− Wnioskowana wartość dofinansowania: 794.801,25 PLN 

− Całkowita  wartość projektu: 854.625,00 PLN 
CEL: Wsparcie niezależnego życia 60 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu m. Dąbrowa 
Górnicza poprzez organizowanie i świadczenie wysokiej jakości usług asystenckich, w okresie 
01.2017- 12.2018. 
GRUPA DOCELOWA: os. niepełnosprawne, tj. osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społ., wymagające stałego lub okresowego wsparcia w wykonywaniu podstawowych 
czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społ., zawodowego lub 
edukacyjnego. 
ZADANIA: 

1. Przygotowanie i wsparcie asystentów. 
2. Świadczenie usług asystenckich. 

 

 
 
„Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez 
rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”  

− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020 – działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych 

− Wnioskowana wartość dofinansowania: 32.402.702,01 PLN 

− Całkowita  wartość projektu: 38.973.843,75 PLN 
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Przedmiotem projektu jest modernizacja baz danych, głównie państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego, w celu zwiększenia aktualności i podniesienia wiarygodności baz danych poprzez 
doprowadzenie do zgodności ich treści z odpowiadającym im obrazem rzeczywistym w przestrzeni 
geograficznej wraz z dostosowaniem ich struktury i atrybutów odpowiadającym nowym regulacjom 
prawnym zawartych w znowelizowanych rozporządzeniach, wydanych do ustawy Prawo geodezyjne  
i kartograficzne. Podjęte działania mają na celu zwiększenie zdolności instytucjonalnej wykonywania 
zadań statutowych przez jednostki samorządu terytorialnego z równoczesnym zapewnieniem, 
zarówno administracji publicznej jak i na społeczeństwu (użytkownikom baz danych) dostępu do 
wysokiej jakości danych i świadczenia usług elektronicznych na możliwie najwyższym poziomie.  
Aby osiągnąć ww. cele projektu konieczna będzie również rozbudowa istniejących systemów 
teleinformatycznych (dziedzinowych i GIS) oraz infrastruktury technicznej. 

 

„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych 
technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I”  

− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020 – poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 
oświetlenie - ZIT 

− Wnioskowana wartość dofinansowania: 5.850.904,93 PLN 

− Całkowita  wartość projektu: 10.146.726,00 PLN 
Przedmiotem niniejszego projektu jest modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy 
zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej. Inwestycja 
obejmuje I etap działań związanych z modernizacją i rozbudową systemu oświetlenia ulicznego 
– zakres zaplanowanych prac obejmuje: 

− montaż 2.751 opraw oświetleniowych, 

− wymianę 1.574 słupów oświetlenia ulicznego, 

− montaż systemu sterowania oświetleniem ulicznym, 
oraz promocję projektu. 
Głównym celem niniejszego projektu jest poprawa efektywności energetycznej oświetlenia wybranych 
ulic na terenie Dąbrowy Górniczej, a także zapewnienie zgodności systemu oświetlenia  
z obowiązującą w tym zakresie normą (PN-EN 13 201). 

 

„Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych w Dąbrowie Górniczej  
- Etap I”  

− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020 – poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 
społeczności lokalnych – ZIT 

− Wnioskowana wartość dofinansowania: 1.148.609,74 PLN 

− Całkowita  wartość projektu: 1.209.062,88 PLN 

 
CG: zmiana sytuacji – przezwyciężenie bierności zawodowej i społecznej 70 os - mieszkańców 
obszarów rewitalizacji DG, reintegracja zawodowa oraz aktywizacja społeczna osób 
wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem, z wykorzystaniem zindywidualizowanej ścieżki reintegracji 
oraz wolontariatu międzypokoleniowego. GD: os: wykluczone/zagrożone wykluczeniem społecznym 
lub ubóstwem, w tym bezrobotne, seniorzy, dzieci i młodzież – społeczność obszarów rewitalizacji 
wskazanych w PR: DG 2022, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: Os. Łączna, Os. 
Mickiewicza/Norwida oraz Ząbkowice. Zadania w projekcie realizują PAL i obejmują: wsparcie 
diagnostyczno-motywacyjne, szkolenia i staże, wsparcie zatrudnienia, wolontariat międzypokoleniowy, 
akademię rozwoju seniora, warsztaty edukacyjne, program tutoringu, aktywizację społeczności 
lokalnych. Podst. wskaźnik: l. os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. objętych wsparciem 
w programie. Realizacja: 01.10.2017 – 31.12.2018r., Dąbrowa Górnicza. 
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„Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii z elementami 
podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie 
Dąbrowy Górniczej”  

− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020 – poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT 

− Wnioskowana wartość dofinansowania: 914.904,67 PLN  

− Całkowita  wartość projektu: 1.403.398,88 PLN 
 
Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznych na pięciu budynkach użyteczności 
publicznej w Dąbrowie Górniczej, tj. 

• Zespole Szkół Sportowych (ZSS), 

• Zespole Szkół nr 2 (ZS2), 

• Zespole Szkół nr 4 (ZS4), 

• Technicznych Zakładach Naukowych (TZN), 

• Gimnazjum nr 4 (G4). 
Łączna moc zainstalowana systemów fotowoltaicznych wyniesie 169,07 kW, tj. 0,17 MW. 
Inwestycja prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na konwencjonalną energię elektryczną  
o ok. 135,72 MWh/rok oraz przyczynia się do redukcji emisji CO2 o 108,31 MgCO2/rok. 

 

„Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni 
praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej”  

− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020 – poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT 

− Wnioskowana wartość dofinansowania: 3.497.210,21 PLN 

− Całkowita  wartość projektu: 5.959.736,36 PLN 
 
Projekt polega na przebudowie i doposażeniu pracowni praktycznej nauki zawodu mieszczących się  
w szkołach zawodowych zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej. 
W ramach przedsięwzięcia wsparte zostaną poniższe placówki: 

− Techniczne Zakłady Naukowe – termomodernizacja, przebudowa i doposażenie budynku 
warsztatów szkolnych, 

− Zespół Szkół Ekonomicznych – modernizacja i doposażenie pracowni praktycznej nauki 
zawodu warsztatów szkolnych. 

Wytworzona infrastruktura oraz zakupione wyposażenie będą stanowić podstawę do realizacji 
zaplanowanych programów rozwojowych szkolnictwa zawodowego, podnoszących kwalifikacje 
uczniów i nauczycieli z wymienionych powyżej szkół. 

 


