PROJEKTY ZREALIZOWANE
PERSPEKTYWA FINANSOWA NA LATA 2004 – 2006
„Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin,
Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (ZPORR), (Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach).
W ramach projektu odnowiono 22 linie autobusowe poprzez: zakup 72 niskopodłogowych autobusów,
modernizację 48 przystanków autobusowych w Będzinie, 171 w Sosnowcu oraz 161 w Dąbrowie
Górniczej, a ponadto budowę instalacji sygnalizacji świetlnych, budowę pętli autobusowej, oraz
przebudowę dworca autobusowego w Sosnowcu. Całkowita wartość projektu: 73.275.612,54 PLN,
w tym wartość dofinansowania z EFRR: 29.406.650,09 PLN.
„Eurocamping
Błędów:
baza
biwakowo
–
campingowo
–
rekreacyjna
przy
ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej – Błędowie”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach ZPORR (Działanie 3.2. Obszary
podlegające restrukturyzacji) oraz ze środków Budżetu Państwa. W wyniku realizacji projektu
powstała kompleksowa baza biwakowo-campingowo-rekreacyjnej o wysokim standardzie. Całkowita
wartość projektu: 4.207.085,96 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR: 1.574.470,18 PLN.
Projekt „Sokrates-Comenius” wspierający inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji
szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. W ramach
projektu zrealizowano wizyty partnerskie, robocze oraz studyjne dyrektorów, nauczycieli i uczniów za
granicą. Wartość projektu: 205.646,55PLN, finansowanie: 100% (Program Socrates-Comenius)
„Miasta Bezprzewodowe/Usługi zaawansowane dostępu bezprzewodowego dla mieszkańców
miasta”.
Projekt realizowany w ramach programu europejskiego INTERREG IIIC polegał na współpracy
międzynarodowej pomiędzy 6 partnerami:
• Miasto San Sebastian (Hiszpania) – lider projektu
• Agencja rozwoju gospodarczego Stuttgartu (Niemcy),
• Agencja rozwoju gospodarczego Emilia-Romagna (Włochy) – ERVET
• Agencja rozwoju gospodarczego ERNACT (Irlandia Północna),
• Miasto Oulu (Finlandia),
• Gmina Dąbrowa Górnicza (Polska).
Współpraca regionów i miast uczestniczących w projekcie miała na celu promowanie,
upowszechnianie usług bezprzewodowych i sposobów ich wykorzystania w życiu codziennym.
Budżet projektu ogółem 1 111 372,00 Euro, w tym dofinansowanie EFRR: 56 550,00 Euro.
5 projektów stypendialnych:
• 3 projekty pn. Stypendium - drogą do matury,
• 2 projekty pn. Stypendium drogą do dyplomu dla Dąbrowian, Europejskie Studia Studenckie,
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne.
Całkowita wartość projektów: 381.908,98 PLN, finansowanie: 100 % (EFS oraz budżet państwa).
"Wspólnie dla Miasta"
„Wspólnie dla Miasta" to projekt mający na celu upowszechnianie dobrych praktyk trzeciego sektora
na terenie Dąbrowy Górniczej. Jego realizacja pozwoliła uruchomić Punkt Doradztwa Merytorycznego
dla dąbrowskich stowarzyszeń i fundacji ( organizacji pozarządowych ) oraz przeprowadzić serię
działań związanych z upowszechnianiem idei ekonomii społecznej i współpracy międzysektorowej
poprzez funkcjonowanie Ośrodka Partnerstwa Lokalnego.
Realizacja tych działań była możliwa dzięki otrzymaniu dotacji w ramach konkursu grantów w
projekcie "Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL",
finansowanego przy udziale środków Europejskiego Fundusz Społecznego. Fundacja Fundusz
Współpracy, pełniąca rolę Krajowej Struktury Wsparcia (KSW) Programu Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL, przyznała wnioskowi przygotowanemu przez Biuro Organizacji Pozarządowych środki w
wysokości 85 tys. zł. Więcej na temat projektu na stronie ngo.dabrowa-gornicza.pl
„Budowa
ekranu
akustycznego
wzdłuż
ul.
Staszica
w
Dąbrowie
Górniczej”
Instytucja Zarządzająca Sektorowym Programem Operacyjnym Transport na lata 2004 – 2006
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) w dniu 12 listopada 2008 roku podjęła decyzję o możliwości
składania wniosków o dofinansowanie projektów, których realizacja sfinansowana została w latach
2004 – 2008, w ramach dodatkowego naboru zgodnego z celami priorytetu I i II w/w programu.
W ramach Priorytetu 2 Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, Działania 2.2 Usprawnienie
przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu SPO Transport w dniu 19.12.2008r.

złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica w
Dąbrowie Górniczej”, którego realizacja została zakończona w 2005 roku.
Przedmiotem projektu była budowa ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej nr 94
i ul. Staszica na terenie miasta Dąbrowa Górnicza na odcinku od skrzyżowania ul. Staszica z ul.
Świerkową w kierunku Sosnowca, o długości 1270,2 m i wysokości 7m z paneli aluminiowych EKO-I i
szkła akrylowego Plexiglas Soundstop.
Całkowita wartość Projektu wyniosła 6.361.266,53 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne
w wysokości: 4.261.266,53 PLN oraz warunkowe dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w kwocie nieprzekraczającej: 3.195.949,89 PLN.
W dniu 31.12.2008r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu natomiast w dniu 26.08.2009r. po
weryfikacji wniosku o płatność końcową podjęto decyzję o przyznaniu warunkowego dofinansowania
projektu pn. „Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica w Dąbrowie Górniczej”, które zostanie
przekazane w sytuacji pojawienia się oszczędności w danym priorytecie programu.
W dniu 01.07.2010r. Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło do wypłaty kwotę w wysokości
500.000,00 PLN, gdyż w wyniku realizacji rozliczenia Programu, w ramach działania 2.2, powstały
oszczędności pozwalające na dokonanie refundacji poniesionych wydatków do wysokości wskazanej
kwoty.

PERSPEKTYWA FINANSOWA NA LATA 2007 – 2013
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013
(ŚCIEŻKA POZAKONKURSOWA)
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza, Etap I”
− Nazwa programu: Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013 – działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
− Wartość dofinansowania: 9.014.647,99 PLN
− Całkowita wartość projektu: 13.427.823,26 PLN
Projekt obejmował: budowę sieci publicznej, dla świadczenia usług publicznych on-line na obszarze
Dąbrowy Górniczej w ramach projektu Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim. Projekt zakładał realizację następujących zadań: budowa 32,7 [km] nowoczesnej sieci
światłowodowej o parametrach sieci następnej generacji (NGN) w obszarze Centrum Dąbrowy
Górniczej, Mydlic, Gołonoga i Tworznia; połączenie siecią lokalnych instytucji gminnych oraz ważnych
jednostek użyteczności publicznej (49 lokalizacji); utworzenie centrum zarządzania siecią oraz 6
punktów węzłowych sieci wraz wyposażeniem w infrastrukturę teletechniczną oraz systemy
bezpieczeństwa. Celem głównym projektu było stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa
informacyjnego we wschodniej części Województwa Śląskiego - w Zagłębiu Dąbrowskim. Projekt
wpłynął pozytywnie na rozwój sektora usług bazujących na technologiach ICT. W szczególności,
dzięki realizacji projektu rozwinęły się usługi z zakresu: e-administracji, e-learningu,
e-working (w tym telepracy), e-zdrowia, zwiększył się poziom bezpieczeństwa mieszkańców. W
oparciu o wybudowaną sieć wdrażane są kolejne usługi ICT: punkty dostępu do Internetu (tzw. hotspoty), integracja struktur komunikacyjnych miasta, systemy bezpieczeństwa oraz wymiany danych
pomiędzy jednostkami, rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza, Etap II”
− Nazwa programu: Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013 – działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
− Wartość dofinansowania: 2.791.278,07 PLN
− Całkowita wartość projektu: 3.601.922,55 PLN
Projekt obejmował: budowę sieci publicznej, dla świadczenia usług publicznych on-line na obszarze
Dąbrowy Górniczej w ramach projektu Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim. Projekt zakładał realizację następujących zadań: budowa 20,19 [km] nowoczesnej sieci
światłowodowej o parametrach sieci następnej generacji (NGN) w obszarze Ząbkowic, Strzemieszyc
Wielkich oraz Korzeńca; połączenie siecią lokalnych instytucji gminnych oraz ważnych jednostek
użyteczności publicznej (14 lokalizacji); utworzenie 2 punktów węzłowych sieci wraz wyposażeniem w
infrastrukturę teletechniczną oraz systemy bezpieczeństwa. Celem głównym projektu było stworzenie
warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego we wschodniej części Województwa Śląskiego w Zagłębiu Dąbrowskim. Projekt pozytywnie wpływa na rozwój sektora usług bazujących na
technologiach ICT. W szczególności, dzięki realizacji projektu rozwijają się usługi z zakresu: eadministracji, e-learningu, e-working (w tym telepracy), e-zdrowia, zwiększa się poziom
bezpieczeństwa mieszkańców. W oparciu o wybudowaną sieć wdrażane są kolejne usługi ICT: punkty
dostępu do Internetu (tzw. hot-spoty), integracja struktur komunikacyjnych miasta, systemy
bezpieczeństwa oraz wymiany danych pomiędzy jednostkami, rozbudowa monitoringu wizyjnego
miasta.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza, Etap III –
budowa hot – spotów”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013 – działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
− Wartość dofinansowania: 1.061.337,26 PLN
− Całkowita wartość projektu: 1.258.088,77 PLN
Przedmiotem projektu było utworzenie sieci bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu na
terenie Dąbrowy Górniczej, na bazie sieci światłowodowej realizowanej w ramach projektu „Rozwój
społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza, Etap I i Etap II”. Budowa
infrastruktury przyczyni się do poprawy dostępu do usług publicznych realizowanych w oparciu o
Internet, szczególnie dla osób o niższych dochodach. Celem bezpośrednim projektu była poprawa
dostępu do bezpłatnego Internetu w wybranych punktach miasta poprzez utworzenie punktów typu hot
– spot.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Miejski System Informacji Przestrzennej, Miasto Dąbrowa Górnicza”
− Nazwa programu: Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013 – działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
− Wartość dofinansowania: 3.291.487,84 PLN
− Całkowita wartość projektu: 3.902.712,32 PLN
Budowa MSIP polegała na połączeniu w jeden system, informatycznych baz danych funkcjonujących
w Urzędzie Miejskim w celu maksymalnego wykorzystania zawartych w nich informacji. Wymagało to
uzupełnienia istniejących baz danych, przetworzenia informacji gromadzonych w sposób analogowy, a
także utworzenia baz danych zawierających informacje niezbędne do działania systemu. MSIP w swej
konstrukcji zawiera dane z zakresu: ewidencji gruntów i budynków, planowania przestrzennego i
architektury, gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, ekologii i rolnictwa, ochrony
środowiska, działalności gospodarczej na terenie miasta, systemu podatkowego, inwestycji miejskich,
ewidencji ludności, mapy - zasadniczą i topograficzną, ortofotomapę oraz inne dane w zależności od
potrzeb. Oprócz możliwości przeglądania informacji zawartych w systemie, możliwe jest również
generowanie - w zależności od zapotrzebowania - różnego rodzaju analiz przydatnych w zarządzaniu
miastem. Aplikacja oparta jest na modelu "architektury zorientowanej na usługi" pozwalającej na:
rozbudowę systemu, zmiany wymagań oraz możliwość znacznego zwiększania ilości przetwarzanych
informacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz,
Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – Etap I”
−
Nazwa programu: Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego
na
lata
2007 – 2013 – działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, poddziałanie 3.2.2
Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne
−
Wartość dofinansowania: 7.918.017,89 PLN
−
Projekt partnerski: Lider Miasto Dąbrowa Górnicza, Gmina Będzin – Partner
−
Gmina Siewierz – Partner, Gmina Sławków - Partner
−
Całkowita wartość projektu: 19.282.915,51 PLN
Przedmiotem projektu był rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w postaci
kompleksowej przebudowy i rozbudowy "Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria" w Dąbrowie
Górniczej oraz systemu ścieżek rowerowych łączących ośrodek z sąsiednimi Miastami – Będzinem,
Siewierzem oraz Sławkowem, jak również z całym powstającym obecnie w subregionie centralnym
systemem szlaków rowerowych.

Celem projektu
było utworzenie i rozwój w subregionie centralnym województwa śląskiego
regionalnych produktów turystycznych, jakimi są:
−
Centrum Sportów Letnich i Wodnych „Pogoria” w Dąbrowie Górniczej;
−
Trasa Rowerowa, łącząca ośrodek „Pogoria” z sąsiednimi miastami: Będzinem, Siewierzem i
Sławkowem.
Projekt został zrealizowany na terenie czterech gmin położonych we wschodniej części województwa
śląskiego: Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sławkowa, Siewierza. Projekt bezpośrednio przyczynił się do
poprawy sytuacji zaplecza turystyczno-rekreacyjnego w powyższych gminach, natomiast pośrednio
wpłynął na możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego w całym regionie i przyczynił się do
zniwelowania problemów, z jakimi w tym zakresie borykają się mieszkańcy i miasta.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz
i Sławków”
−
Nazwa programu: Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – działanie 5.2
Gospodarka odpadami
−
Wartość dofinansowania: 7.844.104,31 PLN
−
Projekt partnerski: Lider Gmina Dąbrowa Górnicza, Gmina Siewierz – Partner, Gmina
Sławków - Partner
−
Całkowita wartość projektu: 12.710.480,62 PLN
Przedmiotem projektu była budowa Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów (GCZO) oraz Gminnych
Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) wraz z wyposażeniem, zakup pojemników na
odpady segregowane, stojaków na worki, kompostowników i worków na odpady ulegające
biodegradacji oraz realizację akcji edukacyjnej wśród mieszkańców.
Głównym celem projektu było ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, a tym
samym przywrócenie wartości środowiskowych zdegradowanym przestrzeniom. Ponadto w ramach
projektu prowadzona była intensywna edukacja ekologiczna poprzez szereg działań promocyjnych i
informacyjnych, mająca na celu kształtowanie właściwej postawy proekologicznej wśród
mieszkańców, wyeliminowanie nieprawidłowych zachowań w prowadzeniu gospodarki odpadami,
takich jak: składowanie odpadów na dzikich wysypiskach śmieci, spalanie odpadów w przydomowych
kotłowniach oraz na nieruchomościach, umieszczanie wszystkich odpadów w pojemnikach pomimo
możliwości segregowania odpadów. Edukacja ekologiczna odgrywa istotną rolę w kształtowaniu
świadomości społeczeństwa dlatego festiwale, konkursy i spotkania ekologiczne uświadamiające
ważność problemu stanowiły ważna część projektu promującego ekologiczne, zielone miasta Zagłębia
Dąbrowskiego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013
(ŚCIEŻKA KONKURSOWA)
„Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013 – działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu,
poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna
− Wartość dofinansowania: 150.800,13 PLN
− Całkowita wartość projektu: 194.674,28 PLN
Przedmiotem projektu była promocja potencjału gospodarczego miasta, jakim są tereny inwestycyjne
zlokalizowane na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza. W ramach projektu przewidziano udział Gminy
w zagranicznych tematycznych targach nieruchomości inwestycyjnych, dystrybucję materiałów
promocyjnych, publikacje w branżowych czasopismach polskich i zagranicznych oraz utworzenie
strony internetowej promującej tereny inwestycyjne Naszej Gminy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta – Etap II”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013 – działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu,
poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna
− Wartość dofinansowania: 408.058,38 PLN
− Całkowita wartość projektu: 573.374,69 PLN
Przedmiotem projektu była promocja potencjału gospodarczego miasta, jakim są tereny inwestycyjne
zlokalizowane na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza. W ramach projektu przewidziane zostało
przeprowadzenie kompleksowej kampanii promującej tereny inwestycyjne w kraju i zagranicą
(bezpośrednia kampania reklamowa, kampania w Internecie, kampania reklamowa w prasie, zakup
materiałów promocyjnych), a także udział przedstawicieli miasta w trzech zagranicznych misjach
gospodarczych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013 – działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem
− Wartość dofinansowania: 691.252,30 PLN
− Całkowita wartość projektu: 813.738,00 PLN
Przedmiotem
projektu
było
opracowanie
i
wykonanie,
w
zakresie
wskazanym
w art. 118 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, mapy akustycznej
Miasta Dąbrowa Górnicza wraz z kompleksowym systemem do jej zarządzania
i aktualizacji oraz udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
Mapa akustyczna – opis stanu akustycznego danego obszaru wraz z jego graficznym ujęciem w
postaci szeregu warstw informacyjnych na jednolitym podkładzie mapowym (w postaci mapy
cyfrowej), dotyczących stanu aktualnego i prognozowanego, stanowiących podstawę do wyznaczenia
obszarów zagrożonych i wskazywania środków i kierunków zmierzających do poprawy istniejącego
klimatu akustycznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Przebudowa boiska sportowego przy ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej Mydlicach”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013 – działanie 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa
− Wartość dofinansowania: 876.892,85 PLN
− Całkowita wartość projektu: 1.031.638,65 PLN
Przedmiotem
projektu
była
przebudowa
boiska
sportowego
zlokalizowanego
przy
ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej – Mydlicach na boiska: do koszykówki, piłki ręcznej oraz
siatkówki w nawierzchni poliuretanowej wraz z ich ogrodzeniem, piłkochwytami, ciągami dla pieszych
oraz odprowadzeniem wód deszczowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Dębowy Świat dla aktywnych – promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013 – działanie 3.4 Promocja turystyki
− Wartość dofinansowania: 480.520,73 PLN
− Całkowita wartość projektu: 580.360,29 PLN
Projekt zakładał zrealizowanie kampanii promocyjnej produktu turystycznego pod nazwą „Dębowy
Świat dla aktywnych” obejmującego kompleks czterech jezior „Pogoria”, Pustynię Błędowską oraz
Jurę Krakowsko – Częstochowską wraz z infrastrukturą umożliwiającą aktywne uprawianie sportu i
rekreacji, tj. ścieżki rowerowe, ścieżki rolkowe i trasy widokowo – spacerowe (łącznie 14 tras o
długości ok. 150 km), boiska do siatkówki plażowej, możliwość uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa i
innych sportów wodnych. Kampania miała na celu pobudzenie turystyki rekreacyjno – sportowej
szczególnie w sektorze wyjazdów krótkoterminowych i była skierowana przede wszystkim do
mieszkańców Dąbrowy Górniczej i miast ościennych oraz mieszkańców województwa śląskiego i
województw z nim sąsiadujących.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Miejski System Informacji Turystycznej w Gminie Dąbrowa Górnicza”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013 – działanie 3.3 Systemy informacji turystycznej
− Wartość dofinansowania: 324.524,61 PLN
− Całkowita wartość projektu: 453.867,55 PLN
Przedmiotem projektu było utworzenie i rozwój kompleksowego systemu informacji turystycznej w
Gminie Dąbrowa Górnicza obejmującego utworzenie Miejskiego Centrum Informacji, zakup i
dystrybucję publikacji służących informacji turystycznej (folderów i map informacyjnych), wykonanie
oznakowania miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz szlaków rowerowych za pomocą: słupków, tablic
informacyjnych i drogowskazów, a także zakup i instalację 10 szt. punktów informacyjnych z treściami
multimedialnymi (infokiosków).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej – Antoniowie”
(31.05.2011 r. złożono wniosek o dofinansowanie, który otrzymał pozytywną ocenę formalną i
merytoryczno-techniczną i został umieszczony na liście projektów rezerwowych. Uchwałą nr
2961/303/IV/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę
projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych naboru nr 05.03.00-108/11

poprzez wybór do dofinansowania w/w projektu w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne
źródła energii. W dniu 14 marca 2014 roku podpisano umowę o dofinansowanie – projekt rozliczony).
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013 – działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
− Wartość dofinansowania: 742.116,23 PLN
− Całkowita wartość projektu: 952.587,35 PLN
Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w
Dąbrowie Górniczej – Antoniowie przy ulicy Spacerowej 4, obejmująca ocieplenie ścian zewnętrznych,
wymianę okien i drzwi, wymianę i ocieplenie dachu, ocieplenie stropu oraz wymianę źródła ciepła wraz
z niezbędnymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi. Zidentyfikowany problem główny,
uzasadniający potrzebę realizacji projektu to wysokie zanieczyszczenie powietrza w Dąbrowie
Górniczej pyłem zawieszonym i benzopirenem oraz związany z tym negatywny wpływ na środowisko
naturalne i zdrowie mieszkańców. Dzięki realizacji projektu osiągnięto pozytywny wpływ na stan
środowiska naturalnego, poprawie uległ stan środowiska zamieszkania oraz stan zdrowia
mieszkańców, zmniejszyły się nakłady na bieżące prace remontowe, poprawie uległa estetyka
zabudowy urbanistycznej miasta. Popyt na działalność kulturowo - edukacyjną w mieście, w tym w
dzielnicy Antoniów, jest znaczny, a liczba potencjalnych użytkowników świetlicy stale się zwiększa.
Świetlica jest niewątpliwie bardzo dobrą alternatywą spędzania wolnego czasu w mieście i dzielnicy.
Lepszy dostęp do jej oferty pomaga lepiej zagospodarować czas wolny młodym ludziom, co ma
pozytywny wpływ na ich rozwój, poziom bezpieczeństwa oraz patologie społeczne w mieście.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonoska w Łośniu”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013 – poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów
sieci drogowych
− Wartość dofinansowania: 1.324.645,97 PLN
− Całkowita wartość projektu: 1.461.728,20 PLN
Projekt polegał na przebudowie istniejącego skrzyżowania ulic Ząbkowickiej, Gołonoskiej i Łaskowej w
Łośniu – dzielnicy miasta Dąbrowa Górnicza. Przedsięwzięcie obejmowało: zmianę typu skrzyżowania
ze zwykłego o trzech wlotach (typ: T) na skrzyżowanie typu małe rondo, remont nawierzchni
fragmentów istniejących ulic przyległych do skrzyżowania, uporządkowanie ciągów pieszych,
uporządkowanie dojazdów do posesji, korektę usytuowania i uzupełnienie oświetlenia ulicznego,
korektę odwodnienia skrzyżowania, korektę usytuowania sieci teletechnicznej, przestawienie i
skablowanie kolidującej sieci energetycznej napowietrznej, zabezpieczenie pozostałego uzbrojenia
podziemnego w miejscach kolizji, uporządkowanie i dostosowanie istniejącego oznakowania
pionowego i poziomego do zmienionej organizacji ruchu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa
kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów
przy elewacjach bocznych”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013 – działanie 4.1 Infrastruktura kultury
− Wartość dofinansowania: 2.572.363,08 PLN
− Całkowita wartość projektu: 3.283.509,14 PLN
Przedmiotem projektu była przebudowa zniszczonych części przyziemnych zabytkowego budynku
Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, celem przywrócenia im pierwotnych walorów
architektonicznych poprzez usunięcie występujących nieprawidłowości budowlanych, usunięcie i
naprawę zniszczeń, wymianę elementów obudowy kamiennej ścian i balustrad, wymianę nawierzchni
tarasów, a także dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednym z priorytetów
była likwidacja złego stanu zawilgoconego budynku poprzez kompleksowy montaż izolacji budynku

wraz z dostosowaniem go do obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa, a także likwidacja
barier architektonicznych i komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Modernizacja budynku
Pałacu Kultury Zagłębia przyczyniła się w znacznym stopniu do poszerzenia jego oferty kulturowej,
edukacyjnej i artystycznej, jak również wyeliminowała zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, stwarzane
przez zniszczone elementy budynku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Rewitalizacja przestrzeni miejskich – w tym rozbudowa miejsc parkingowych oraz
przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie
Górniczej – Etap II”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013 – działanie 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”
− Wartość dofinansowania: 4.539.171,29 PLN
− Całkowita wartość projektu: 5.340.201,53 PLN
Przedmiotem projektu była rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Sikorskiego w Dąbrowie
Górniczej poprzez budowę infrastruktury społecznej i rekreacyjnej. Projekt obejmował budowę nowych
nawierzchni ulic, ciągów pieszych, parkingów, terenów rekreacyjnych, w tym placów zabaw, terenów
zielonych, elementów małej architektury oraz budowę oświetlenia i odwodnienie rewitalizowanego
terenu. Inwestycja realizowana była w Dąbrowie Górniczej na Osiedlu Sikorskiego – dzielnica
Gołonóg, w rejonie dróg: Al. Piłsudskiego, ul. Leśna, ul. 11-go Listopada oraz ul. Tysiąclecia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych w Dąbrowie Górniczej”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013 – działanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne
− Wartość dofinansowania: 1.330.025,74 PLN
− Całkowita wartość projektu: 1.592.588,89 PLN
Projekt dotyczył dwóch obszarów percepcji ruchu turystycznego – markowych produktów
turystycznych regionu: Kopalni Ćwiczebnej „Sztygarka” oraz zbiornika Pogoria III. W rejonie Sztygarki
projekt obejmował realizację parku tematycznego – przestrzeni rekreacyjnej z hot-spotem w przedpolu
sztolni, wykonanie w niej ekspozycji multimedialnej, a w otoczeniu kopalni – przeorganizowanie ruchu
i wydzielenie miejsc dla autokarów i turystów wraz z systemem komunikacji i dodatkowym
oznakowaniem dojazdu. Projekt miał na celu znaczącą poprawę standardu obsługi rosnącego ruchu
turystycznego, profesjonalizację otoczenia pod kątem potrzeb turystów, a w efekcie rozwój i
wzmocnienie marki Szlaku Zabytków Techniki i Pogorii III.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Przestrzeń wspólna – strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa
instalacji monitoringu miejskiego”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013 – działanie 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”
− Wartość dofinansowania: 644.855,64 PLN
− Całkowita wartość projektu: 1.766.036,57 PLN

Projekt obejmował wykonanie 6 stref integracji społecznej oraz instalacje monitoringu. Prace
w poszczególnych strefach dotyczyły:
• przygotowania i uporządkowania terenu oraz wymiany lub doposażenia istniejącej
infrastruktury;
• instalacji sprzętu zabawowego placów zabaw i / lub siłowni zewnętrznych w strefach
Kasprzaka,
Tysiąclecia,
Starościńska/Ludowa,
Strzemieszycka/Wywierzyska,
Hetmańska/Kozubka/Majewskiego, Park Hallera część A, a także obiektów małej architektury;
• poprawy jakości nawierzchni ciągów pieszych czy podbudów pod urządzeniami
w wybranych strefach;
• instalacji monitoringu wraz z rozbudową infrastruktury backoffice dla 3 dzielnic : Mydlice,
Centrum i Gołonóg obejmujący swym zakresem strefy integracji społecznej zlokalizowane:
przy ulicach Kasprzaka, Tysiąclecia, Starościńska/Ludowa oraz w Parku Hallera część A
(wraz z zakupem niezbędnego oprogramowania, niezbędną rozbudową stanowisk
monitoringu itp.).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Przebudowa drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na odcinku od
skrzyżowania z ul. Morcinka do skrzyżowania ul. Piecucha (prawa strona - kierunek S1, Huta
Katowice)"
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013 – działanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej
kluczową sieć drogową
− Wartość dofinansowania: 3.202.909,58 PLN
− Całkowita wartość projektu: 3.257.648,96 PLN
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na
odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do skrzyżowania z ul. Piecucha (prawa strona - kierunek S1,
Huta Katowice) o długości 1986,36mb, wraz z przebudową chodnika (pow. 3805m2) i wydzieleniem
ścieżki rowerowej (pow. 2482m2), poprawą odwodnienie poprzez wymianę wpustów ulicznych,
regulacją spadków podłużnych i poprzecznych drogi. Konstrukcja drogi została wzmocniona
i dostosowana do ruchu kategorii KR4.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007 – 2013
„Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego TUCZNAWA – DĄBROWSKA STREFA
AKTYWNOSCI GOSPODARCZEJ (TUCZNAWA B)”
− Nazwa programu: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 –
2013 – działanie 6.2.2. Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach
przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych
− Wartość dofinansowania: 154.587,80 PLN
− Całkowita wartość projektu: 361.120,00 PLN
W ramach projektu zostały opracowane koncepcje zagospodarowania obszaru, analiza diagnozująca
atrakcyjność inwestycyjną terenu oraz szereg działań rozpoznawczych pozwalających ocenić
możliwości wprowadzenia na teren Dąbrowska Strefa Aktywności Gospodarczej firm sektora
nowoczesnych usług.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 6.2.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”

„Aktywizacja
ekonomiczna
obszarów
poprzemysłowych
–
hałda
Jadwiga
i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej” (31.10.2011 r. złożono wniosek o dofinansowanie – pozytywna
ocena formalna i merytoryczno – techniczna – podpisana umowa o dofinansowanie – projekt
rozliczony).
− Nazwa programu: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 –
2013 – działanie 6.2.2. Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach
przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych
− Wartość dofinansowania: 281.350,00 PLN
− Całkowita wartość projektu: 407.130,00 PLN
Projekt miał na celu kompleksowe przygotowanie dwóch zdegradowanych, poprzemysłowych
obszarów, których łączna powierzchnia wynosi 22,2536 ha. W ramach projektu podjęte zostaną
następujące działania:
1. dla terenu Hałda Jadwiga:
− opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenu, w tym ocena stanu infrastruktury
technicznej oraz analiza kosztowa uzbrojenia;
− opracowanie kompleksowych badań geotechnicznych;
2. dla terenu Kazdębie:
− wykonanie kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenie warstw geologicznych,
nośność gruntu, poziom lustra wód gruntowych, w celu określenia przydatności gruntów dla
potrzeb inwestycyjnych;
− opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej związanej z uzbrojeniem
terenu pod inwestycje wraz z aktualizacją dokumentacji dla układu drogowego, co umożliwi
dojazd do nieruchomości inwestycyjnej od drogi nr 790.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 6.2.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKONA LATA 2007 – 2013
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza” – ETAP I
− Nazwa programu: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 –
2013 – działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej
15 tys. RLM
− Wartość dofinansowania: 246.571.905,18 PLN
− Całkowita wartość projektu: 490.041.683,68 PLN
Projekt obejmował uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza. W wyniku analiz wytypowano rejony o największej liczbie mieszkańców, w których
uzasadniona jest budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej: Strzemieszyce (Strzemieszyce
Wielkie), Centrum (Dziewiąty-Trzydziesty), Korzeniec, Łęknice, Antoniów, Piekło, Tworzeń, Ujejsce,
Ząbkowice, Gołonóg i Tucznawa. Kanalizacja budowana była na terenach nie objętych dotychczas
zorganizowanym systemem odprowadzania ścieków oraz na terenach, gdzie istnieje niesprawna
kanalizacja ogólnospławna. Równolegle z kanalizacją sanitarną, tam gdzie wymagają tego warunki
terenowe, budowana była kanalizacja deszczowa. Ponadto prowadzone były równolegle prace na tych
odcinkach sieci wodociągowej, które ze względu na zły stan techniczny wymagają wymiany. Zadania
inwestycyjne, przedstawione w Projekcie stanowiły podstawę dla określania kierunków
i potrzeb inwestycyjnych mających na celu poprawę konkurencyjności miasta w skali regionu oraz
zmniejszenie obciążenia środowiska zanieczyszczeniami pochodzącymi ze zrzutu ścieków
komunalnych do wód powierzchniowych w zlewniach rzek: Przemszy i Białej Przemszy.

„Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”
− Nazwa programu: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 –
2013 – działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T
− Wartość dofinansowania: 205.691.887,26 PLN
− Całkowita wartość projektu: 244.253.653,04 PLN
Przedmiotem projektu była modernizacja pasa drogowego ulicy Katowickiej w Dąbrowie Górniczej, na
odcinku od granicy z miastem Sosnowiec do granicy z miastem Sławków, stanowiącej odcinek DK94
(E-40), poprzez wzmocnienie nawierzchni i uzyskanie parametrów nacisku 115kN/oś, przebudowę
kanalizacji deszczowej, oświetlenia, skrzyżowań z sygnalizacją świetlną oraz wiaduktów nad
ul.
Wojska
Polskiego,
Drogą
Wojewódzką
790
oraz
ul.
Puszkina.

INNE PROGRAMY OPERACYJNE
I. Gmina Dąbrowa Górnicza przystąpiła do sieci tematycznej pod nazwą OP-ACT
- Options of actions for strategic positioning of small and medium sized cities (Opcje
działań dla strategicznego sytuowania miast małej i średniej wielkości) prowadzonej przez miasto
Leoben (Austria). Projekt był realizowany w ramach europejskiego programu URBACT II
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Sieć tematyczna OPACT, jako główny cel stawia sobie zdefiniowanie strategii i programów roboczych, na bazie których
miasta małej i średniej wielkości – konfrontowane z malejącą populacją, brakiem wzrostu, lub
napotykające poważne problemy socjo-demograficzne, jakkolwiek rozwijające się – mogą wdrażać
zasady zrównoważonego rozwoju i równolegle rozwijać pro-aktywną politykę w sensie wzrostu
jakościowego, w miejsce ilościowego.
Partnerzy Projektu:
Partner
Kraj
Liczba ludności
Powierzchnia
(km2)
Altena
Niemcy
20.000
44,3
Ancona
Włochy
102.000
123,0
Dąbrowa Górnicza
Polska
128.000
188,7
Eberswalde
Niemcy
41.000
93,2
Heerlen
Holandia
90.000
45,5
Legazpi
Hiszpania
9.000
42,2
Leoben (lider projektu)
Austria
25.000
107,7
Medias
Rumunia
55.000
62,6
Motril
Hiszpania
58.000
109,7
Nagykallo
Węgry
10.000
68,5
Notodden
Norwegia
12.000
914,6
Rezekne
Łotwa
37.000
17,5
Główny cel:
Sieć tematyczna OP-ACT, jako główny cel stawia sobie zdefiniowanie strategii i programów
roboczych, na bazie których miasta małej i średniej wielkości – konfrontowane z malejącą
populacją, brakiem wzrostu, lub napotykające poważne problemy socjo-demograficzne, jakkolwiek
rozwijające się – mogą wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju i równolegle rozwijać proaktywną politykę w sensie wzrostu jakościowego, w miejsce ilościowego.
Cele szczegółowe:
Wzmocnienie bazy ekonomicznej i zwiększenie atrakcyjności miasta, poprawienie jego wizerunku
oraz podniesienie warunków życia mieszkańców.
Rezultaty:
1/ Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie implementowanych strategii rozwoju,
zaawansowanych procesów dezindustrializacji, kwestii zmian demograficznych, wzmocnienia
potencjału kreatywnego, budowy pozytywnej atmosfery.
2/ Rekomendacje polityczne dla nowych strategii innowacyjnych.
3/ Zaangażowanie istotnych aktorów życia publicznego (przedsiębiorcy, obywatele, politycy,
władze lokalne) w celu budowy wspólnej wizji przyszłości.
4/ Zbiór praktycznych działań w formie zestawu narzędzi.
5/ Lokalne plany działań, jako baza dla nowych projektów pilotażowych oraz większych projektów
finansowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych.
6/ Budowa kompetencji.
Czas trwania projektu: 2010-2012
Całkowity budżet projektu: 635.880,00 EURO
Część przypadająca na Dąbrowę Górniczą: 44.160,00 EURO
Schemat finansowania dla Gminy Dąbrowa Górnicza: 80 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego tj. 35.328,00 EURO, 20 % wkład własny tj. 8.832,00 EURO.

II.

Gmina Dąbrowa Górnicza przystąpiła do projektu RE-GREEN ”REgional policies towards
GREEN buildings” (RE-GREEN „Polityki regionalne na rzecz ZIELONYCH budynków”)
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG
IVC.
Cel projektu: poprawa polityk rozwoju regionalnego poprzez współpracę międzynarodową
zorientowaną na promocję zielonych regionów w ramach nowych zasad „Zielonej Gospodarki” ze

specjalnym uwzględnieniem budownictwa ekologicznego. Projekt ma za zadanie pomoc
regionom w znalezieniu właściwych metodologii, procesów i dobrych praktyk w trakcie rozwijania
i wdrażania polityk zielonego budownictwa ze szczególnym naciskiem na tzw. ”zielone
zamówienia publiczne”.
Efekty projektu: selekcja i analiza dobrych praktyk w sektorze budownictwa, przewodnik po
dobrych praktykach, rekomendacje polityczne i wytyczne strategiczne, rozwój zintegrowanych
ram polityki, innowacyjne narzędzia polityki w zakresie „zielonych zamówień publicznych”, system
wskaźników w dziedzinie zielonego budownictwa – definicja i stworzenie systemu wskaźników
dla pomiaru sektora budownictwa na poziomie regionalnym.
Okres trwania projektu: 2012 – 2014
Uczestnicy projektu: instytucje naukowo-badawcze oraz miasta z Portugalii (INTELI Innovation
Centre Lisbon – Lider Projektu), Hiszpanii, Szwecji, Niemiec, Estonii, Słowenii, Rumunii, Irlandii i
Wielkiej Brytanii.
Wartość projektu dla Dąbrowy Górniczej: 104.903,60 EURO
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85 %
Wartość dofinansowania z EFRR: 89.168,06 EURO
Wkład własny: 15.735, 54 EURO
Zadania Dąbrowy Górniczej w projekcie: organizacja 3 lokalnych/regionalnych seminariów,
opracowanie: Raportu z oceny stanu istniejącego, Przewodnika dobrych Praktyk w regionie oraz
Lokalnego planu wdrażania, uczestnictwo w innych działaniach projektu.
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III.

„Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy
i Brynicy”
−
Nazwa programu: Program Regionalny „Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”
−
Wartość dofinansowania: 548.352,00 EURO
−
Projekt partnerski: 7 jednostek samorządu terytorialnego Zagłębia Dąbrowskiego –
Lider Gmina Dąbrowa Górnicza, 16 organizacji pozarządowych, podmiot sektora
gospodarczego oraz instytucja naukowa.
−
Całkowita wartość projektu: 645.120,00 EURO
Celem projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny
rzek Przemszy i Brynicy” było wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego przy rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych, dotykających region
Zagłębia, i stworzenie szerokiej platformy z sektorem społecznym i gospodarczym, który aktywnie
włączy się w kreowanie wspólnych projektów prorozwojowych. Celem bezpośrednim była zmiana
wizerunku Zagłębia poprzez kompleksową rekompozycję obszarów zielonych Doliny Przemszy
i Brynicy oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów umożliwiających inwestycje w „zieloną
infrastrukturę”. Zamysłem twórców było stworzenie linearnej Zielonej Infrastruktury Zagłębia
Dąbrowskiego poprzez połączenie całego obszaru funkcjonalnego jednym korytarzem
ekologicznym, przebiegającym dolinami rzek Przemszy i Brynicy.

Projekt pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” w ramach
wdrażanego przez Ministerstwo Rozwoju Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego,
dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków krajowych na lata 2009-2014

PERSPEKTYWA FINANSOWA NA LATA 2014 – 2020
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014 – 2020
„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
− Wartość dofinansowania: 530.527,88 PLN
− Całkowita wartość projektu: 558.450,40 PLN
Celem głównym projektu było 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 został 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 był 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
− 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.

„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
− Wartość dofinansowania: 4.339.815,77 PLN
− Całkowita wartość projektu: 8.506.594,65 PLN
Przedmiotem projektu była 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 prac
obejmował:
− montaż 2.625 opraw oświetleniowych,
− wymianę 1.564 słupów oświetlenia ulicznego,
− montaż systemu sterowania oświetleniem ulicznym,
oraz promocję projektu.

Głównym celem projektu była 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).

„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
− Wartość dofinansowania: 914.904,67 PLN
− Całkowita wartość projektu: 1.403.398,88 PLN
Przedmiotem projektu była 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 wyniosła 169,07 kW, tj. 0,17 MW.
Inwestycja prowadziła 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
− Wartość dofinansowania: 3.669.983,66 PLN
− Całkowita wartość projektu: 6.104.019,91 PLN
Projekt polegał na przebudowie i doposażeniu pracowni praktycznej nauki zawodu mieszczących się
w szkołach zawodowych zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej.
W ramach przedsięwzięcia wsparte zostały 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 stanowią podstawę do realizacji
zaplanowanych programów rozwojowych szkolnictwa zawodowego, podnoszących kwalifikacje
uczniów i nauczycieli z wymienionych powyżej szkół.

„Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy
i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020 – poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb
pozakonkursowy
− Wartość dofinansowania: 21.098.139,47 PLN
− Całkowita wartość projektu: 30.232.730,81 PLN
Przedmiotem projektu była ochrona, poprawa i odtworzenie stanu siedlisk przyrodniczych dwóch
obszarów zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej tj. Parku Zielona wraz z użytkiem ekologicznym
"Uroczysko Zielona" i użytku ekologicznego "Pogorii II" poprzez zmniejszenie presji ruchu
turystycznego za pomocą budowy infrastruktury użytku publicznego. Projekt obejmował
m.in. odnowienie alejek, ścieżek i mostków oraz wykonanie nowych nawierzchni w taki sposób, aby

posiadały funkcję edukacyjną, montaż elementów małej architektury, nasadzenie zieleni, urządzenie
placu zabaw z uwzględnieniem elementów edukacyjnych, montaż toalet publicznych, oczyszczenie
stawu, wykonanie punktowej infrastruktury widokowej służącej obserwacji przyrody. Ponadto projekt
obejmował swym zakresem aktualizację dokumentacji, promocję projektu oraz przeprowadzenie
kampanii informacyjno - edukacyjnej, której celem było podniesienie świadomości społecznej
w zakresie ochrony przyrody.

„Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz
z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020 – poddziałanie 10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Konkurs
− Wartość dofinansowania: 6.561.109,05 PLN
− Całkowita wartość projektu: 7.358.219,05 PLN
Przedmiotem projektu była rewitalizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej
wraz z modernizacją pomieszczeń i zagospodarowaniem terenu. W wyniku realizacji projektu
powstało lokalne centrum kultury tzw. biblioteka +, które służy aktywizacji społeczności lokalnej
i przeciwdziałaniu marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W celu uzyskania w/w
efektu niniejszy projekt obejmował: docieplenie, przebudowę budynku, podwyższenie standardu
użytkowania obiektu, dobudowę pasażu przeszklonego, zagospodarowanie terenu oraz zakup
niezbędnego wyposażenia.
Modernizacja budynku przyczyniła się do poszerzenia oferty kulturowej, edukacyjnej i artystycznej,
Projekt wynika z Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja -2016r.)
i jest priorytetowym dla obszaru rewitalizacji Strzemieszyce Wielkie.

„Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020 – poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego,
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT
− Wartość dofinansowania: 3.742.763,49 PLN
− Całkowita wartość projektu: 7.535.027,80 PLN
Projekt polegał na przebudowie i rozbudowie zdegradowanego budynku, zlokalizowanego przy
ul. Łącznej 7 w Dąbrowie Górniczej, na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego. W wyniku realizacji
projektu powstało 55 nowych mieszkań socjalnych. Zakres prac obejmował:
1. przebudowę budynku wraz z rozbudową o nowy segment oraz budową zewnętrznej klatki
schodowej,
2. zagospodarowanie terenu wokół budynku.
Ponadto projekt obejmował również realizację niezbędnych działań przygotowawczych i informacyjnopromocyjnych.

„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
− Wartość dofinansowania: 1.148.609,74 PLN
− Całkowita wartość projektu: 1.209.062,88 PLN
Cel główny: 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.

Grupa docelowa: os: wykluczone/zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym
bezrobotne, seniorzy, dzieci i młodzież – społeczność obszarów rewitalizacji wskazanych w Programie
Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: Os. Łączna, Os.
Mickiewicza/Norwida oraz Ząbkowice.
Zadania w projekcie realizowały PAL i obejmowały: wsparcie diagnostyczno-motywacyjne, szkolenia i
staże, wsparcie zatrudnienia, wolontariat międzypokoleniowy, akademię rozwoju seniora, warsztaty
edukacyjne, program tutoringu, aktywizację społeczności lokalnych.
Podstawowy wskaźnik: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie.
Okres realizacji: 01.10.2017 – 31.12.2018r.

„Integra III - program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w Dąbrowie Górniczej”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020 – poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR
− Wartość dofinansowania: 1.506.099,66 PLN
− Całkowita wartość projektu: 1.771.881,96 PLN
Projekt skierowany jest do osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
z terenu Dąbrowy Górniczej, zwłaszcza do bezrobotnych i biernych zawodowo osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej oraz otoczenia tych osób. Celem głównym projektu jest poprawa
funkcjonowania społecznego a tym samym zniwelowanie barier utrudniających podjęcie zatrudnienia.
Wsparcie będzie realizowane poprzez zastosowanie kontraktów socjalnych, indywidualnych
programów usamodzielnienia oraz programów aktywności lokalnej. Wsparciem zostanie objętych
150 mieszkańców w okresie 01.01.2018-31.12.2020 r., w tym 15 osób z niepełnosprawnością.
Uczestnicy w ramach indywidualnie określonych ścieżek reintegracji zostaną objęci wsparciem z
zakresu aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej. Planuje się, że 53 osoby uzyska
kwalifikacje, 21 będzie poszukiwać pracy po opuszczeniu projektu a 26 ją podejmie.

„Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej
w Dąbrowie Górniczej”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020 – poddziałanie 3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach
typu brownfield – ZIT
− Wartość dofinansowania: 9.799.833,74 PLN
− Całkowita wartość projektu: 19.607.915,45 PLN
Przedmiotem projektu było utworzenie terenu inwestycyjnego w Dąbrowie Górniczej na obszarze typu
brownfield tj. obszarze poprzemysłowym, przywrócenie go do użytkowania poprzez nadanie nowych
funkcji gospodarczych na potrzeby działalności gospodarczej przedsiębiorstw z sektora MŚP. Zakres
prac obejmował niwelację, uzdatnianie, zagęszczanie, budowę wewnętrznej infrastruktury
komunikacyjnej, uzbrojenie terenu inwestycyjnego Kazdębie, budowę dwóch tłoczni oraz kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ciągu DW 790 i ul. Jodłowej. W wyniku realizacji niniejszego
projektu powstało 12 odrębnych działek inwestycyjnych o łącznej powierzchni 9,498 ha, kompleksowo
dostosowanych do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw z sektora MŚP.
Ponadto projekt obejmował przeprowadzenie kampanii promującej tereny inwestycyjne zlokalizowane
na terenie Dąbrowy Górniczej.

„Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020 – poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie – ZIT
− Wartość dofinansowania EFRR: 22.814.843,71PLN
− Dotacja celowa z budżetu GZM: 993.496,39 PLN
− Całkowita wartość projektu: 28.465.341,07 PLN

Przedmiotem projektu była budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP
Ząbkowice oraz punktów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych w ciągu ul. Piłsudskiego,
Kasprzaka, Piecucha, Wczasowej, Żeglarskiej, św. Antoniego, Armii Krajowej, Sikorskiego, Szosowej,
Gościniec Pasieka w Dąbrowie Górniczej. Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności
transportu publicznego i rowerowego wraz z ograniczeniem emisji CO₂.
Projekt dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej
Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”

„Rodzina – dom budowany miłością II”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020 – poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT
− Wartość dofinansowania: 148.735,35 PLN
− Całkowita wartość projektu: 159.930,48 PLN
Celem projektu było wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wsparcie pełnoletnich
wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w okresie od IV 2019
r. do IV 2020 r. Grupę docelową w projekcie stanowiło łącznie 35 osób, w tym 24 pełniące funkcję
rodzica zastępczego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, 3 kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej oraz 8 wychowanków. Projekt zakładał
realizację szkoleń w tym szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikacje i uprawnienia na wielu
płaszczyznach. Działania obejmowały: wsparcie specjalistyczne dostosowane do indywidualnych
potrzeb, utworzenie samopomocowej grupy dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy
zastępczej, a także usługi specjalistyczne dla dzieci. Realizacja działań przyczyniła się w znacznym
stopniu do podniesienia jakość oferowanych usług przez rodziny zastępcze jak również wykluczeniu
społecznemu pełnoletnich wychowanków.

„Dąbrowskie Centrum Asystenckie 2”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020 – poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT
− Wartość dofinansowania: 1.628.802,00 PLN
− Całkowita wartość projektu: 1.751.400,00 PLN
CEL: Wsparcie niezależnego życia 60 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu m. Dąbrowa
Górnicza poprzez organizowanie i świadczenie wysokiej jakości usług asystenckich, w okresie
01.2019- 12.2020.
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.

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie
Górniczej”
− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020 – poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT
− Wartość dofinansowania: 3.263.126,41 PLN
− Całkowita wartość projektu: 4.871.655,36 PLN
Przedmiotem projektu był zakup i montaż 327 instalacji fotowoltaicznych na budynkach
jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączenie do
wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji. Instalacja będzie
produkowała energię elektryczną na potrzeby własne obiektu, a jej roczna produkcja energii nie może
przewyższać rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Panele Fotowoltaiczne zostały

zamontowane w miejscu uzgodnionym z Użytkownikiem tj. na dachu budynku mieszkalnego,
gospodarczego lub na gruncie. Łączna moc zainstalowanych systemów fotowoltaicznych wyniosła
1,2972 MW. Projekt miał na celu promowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz
poprawę efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego.

„Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”
−

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020 – poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT
− Wartość dofinansowania: 11.984.961,23 PLN
− Całkowita wartość projektu: 14.240.619,93 PLN
Przedmiotem projektu była rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie dwóch obszarów
zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej – w centrum miasta w obrębie Parku im. gen. Józefa Hallera
oraz na osiedlu Łączna.
Wykonane zostały m.in. następujące prace:
•

•

Park Hallera: wykonano otwartą przestrzeń rekreacyjną, wykonano nowe chodniki, ciągi
pieszo-rowerowe, instalację prefabrykowanej toalety półautomatycznej, zamontowano
2 szt. zjeżdżalni i 5 szt. trampolin, instalację oświetlenia zewnętrznego – słupy, oprawy LED,
a także urządzono zieleń.
Osiedle Łączna: budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych (wraz z wykonaniem
ogrodzenia i montażem urządzeń), remont i budowa nowych ścieżek i chodników, wykonano
schody terenowe, budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem ogrodzenia
i montażem piłko chwytów, nasadzono rośliny i przeprowadzono rekultywację trawnika,
wykonano nowy trawnik, zamontowano ławki, kosze na śmieci, wiaty śmietnikowe i stoły do
gier.

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROWÓJ NA LATA 2014 – 2020
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
a. Nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 –
2020 - 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI
9iv:
Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie
ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
b. Całkowita wartość projektu: 357 725,00 PLN
Środki w ramach projektu pochodzą z dwóch źródeł, tj.
ze środków europejskich w kwocie 301 490,63 zł, co stanowi 84,28%
środków oraz z współfinansowania krajowego w kwocie 56 234,37 zł, co stanowi 15,72% środków.
Cel główny projektu:
Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach
pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19.
Grupa docelowa - dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19
Zaplanowane działania:
− zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym
zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu
audiowizualnego),
− zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z
epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek,
zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia miejsc
kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).
Okres realizacji:
31.07.2020 – 30.11.2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków
budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

„Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz
zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza,
Cieszyn, Czechowice-Dziedzice”
− Nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
– działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
− Projekt partnerski: DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Gmina Miasto Bytom, Gmina
Miasto Rybnik, Gmina Miasto Orzesze, Gmina Miasto Dąbrowa Górnicza, Gmina
Miejska Cieszyn, Gmina Miejska Czechowice Dziedzice (Partnerzy).
− Wartość dofinansowania: 1.516.893,44 PLN
− Całkowita wartość projektu: 1.799.826,11 PLN
Cel główny projektu:
− podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat
lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach średnich: Bytom, Rybnik,
Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn oraz Czechowice-Dziedzice,
− podniesienie kompetencji 226 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających
świadczenie ww. usług.
Grupa docelowa - 6 gmin: Gmina Miasto Bytom, Gmina Miasto Rybnik, Gmina Miasto Orzesze, Gmina
Miasto Dąbrowa Górnicza, Gmina Miejska Cieszyn, Gmina Miejska Czechowice Dziedzice oraz 216
pracowników ww. jednostek samorządu terytorialnego.
Zaplanowane działania:
− Wdrażanie rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji
rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
− Doskonalenie kompetencji kadr w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie
obsługi podatkowej

−

Wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji
o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
− Doskonalenie kompetencji kadr w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie
zarządzania nieruchomościami
Okres realizacji:
01.10.2018 – 31.05.2020

