Załącznik nr4
do Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich
Miasta Zabrze
Karty Projektów

Karta 1
Nazwa inwestycji:

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza

/tytuł projektu/
Działanie*:
Cel tematyczny oraz
priorytet inwestycyjny**:

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej – ZIT
Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka n niskoemisyjna.

Informacje o wnioskodawcy:

Priorytet inwestycyjny – 4a wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Miasto Zabrze/ TBS-ZBM sp. z o.o./ Spółdzielnie Mieszkaniowe/ Wspólnoty Mieszkaniowe

(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Lokalizacja przedsięwzięcia

Zabrze

(należy podać miejsce bądź
miejsca realizacji inwestycji, adres: ulica, numer)

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej polegająca na
dociepleniu
przegród
zewnętrznych,
wymianie
stolarki
okiennej
i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. oraz źródła ciepła.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji
(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji
o zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty*** Oś priorytetowa IV
niskoemisyjna.

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka n

Wskaźniki****
Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji

Początek: II kwartał 2016
Koniec: IV kwartał 2022

(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

35 294 117,64 – ZIT
Inne programy – w zależności od konkursów i możliwości finansowych Miasta Zabrze

(kwota brutto w PLN)
planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

5 294 117,64

Źródła finansowania
inwestycji

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

30 000 000,00

inne:

w zależności od konkursów i możliwości finansowych Miasta Zabrze
Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Realizacji Projektów - Małgorzata Juchniewicz, tel. 32 37 33
522

Karta 2
Nazwa inwestycji:

Centrum Przesiadkowe w Zabrzu

/tytuł projektu/
Działanie*:

Cel tematyczny oraz
priorytet inwestycyjny**:

Informacje o wnioskodawcy:

Działanie 4.5 niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT
Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów
Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna,
Priorytet inwestycyjny – 4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w
szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i
działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
Miasto Zabrze

(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź
miejsca realizacji inwestycji, adres: ulica, numer)

Zabrze

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

Koncepcja Centrum Przesiadkowego w Zabrzu zakłada połączenie w jednym miejscu funkcji komunikacyjnych:
dworca autobusów miejskich, międzynarodowych, dworca PKP, postoju taksówek, mikrobusów oraz infrastruktury
parkingowej. Założeniem koncepcji jest również stworzenie budynku dworca kolejowego wraz z galerią i placem
miejskim. Teren inwestycyjny pod budowę Centrum Przesiadkowego położony jest w ścisłym centrum miasta, w
miejscu istniejącego dworca PKP, w odległości 2 km od budowanej Drogowej Trasy Średnicowej, 5 km od
autostrady A 4. Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę obejmuje 2,5 ha łącznie z budynkiem dworca PKP,
którego Miasto jest dzierżawcą do roku 2039. Funkcjonowanie Centrum Przesiadkowego spowoduje zwiększenie
atrakcyjności Zabrza, jako łatwo dostępnego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy. Nowoczesne poczekalnie,
perony, wszelka infrastruktura służąca obsłudze pasażerów to inwestycje (produkty), które będą miały pozytywny
wpływ m.in. na wizerunek miasta i podregionu, na jakość i dostępność podstawowych usług społecznych, na
wzmocnienie integracji różnych form transportu.

Sytuacja prawna
Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę obejmuje 2,5 ha łącznie z budynkiem dworca PKP, którego Miasto jest
terenu/obiektu
dzierżawcą do roku 2039.
przewidzianego do realizacji
inwestycji
(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji
o zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***

Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna

Wskaźniki****

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.

Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji
(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Początek: I kwartał 2016
Koniec: II kwartał 2021

Stopień przygotowania
dokumentacji

Data opracowania i zatwierdzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - październik 2015.

(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

107 394 285,61

(kwota brutto w PLN)

Źródła finansowania
inwestycji

planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

16 109 142.84

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

9 128 5142,77

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Realizacji Projektów – tel. 32 37 33 485

Karta 3
Nazwa inwestycji:

Rewitalizacja społeczna - Sandkolonie oraz obszary wskazane w LPR - obszar zdolność do zatrudnienia

/tytuł projektu/
Działanie*:

Cel tematyczny oraz
priorytet inwestycyjny**:

Informacje o wnioskodawcy:

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
Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy
Priorytet inwestycyjny – 8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym
długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia
oraz wspieranie mobilności pracowników
Miasto Zabrze/Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź
miejsca realizacji inwestycji, adres: ulica, numer)

Zabrze, Zandka

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

Rewitalizacja społeczna - Sandkolonie oraz obszary wskazane w LPR – obszar zdolność do zatrudnienia” obejmuje
realizację kompleksowych programów aktywizacji zawodowej, obejmujących m.in.:
1. poradnictwo zawodowe, identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, (np. IPD), wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring), pośrednictwo pracy, staże (minimum 6 miesięcy)/praktyki zawodowe (w tym: stypendia, koszty badań lekarskich, koszty dojazdu), szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub
zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym: stypendia, koszty badań lekarskich, koszty dojazdu), organizację
warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, inne formy wsparcia, zdiagnozowane na podstawie analizy potrzeb;
2. Wsparcie pracodawców planujących stworzenie dodatkowych miejsc pracy, poprzez m.in. wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie, inicjowanie spotkań pracodawców z potencjalnymi
pracownikami. Tematyka szkoleń i merytoryczna treść wsparcia powiązana jest z potrzebami uczestników
oraz sytuacją na rynku pracy w momencie rozpoczynania realizacji projektu. Projekt stanowi również niezbędne uzupełnienie działań realizowanych w ramach każdego z obszarów EFS rewitalizacji społecznej
Zandki oraz innych wskazanych w LPR.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji
(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji
o zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***

Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy

Wskaźniki****

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)
(osoby) – 65
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby) – 50
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie
(C) (osoby) – 150
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) (osoby) – 80
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) (osoby) – 10
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C) (osoby) – 55
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (osoby) – 50
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (osoby) – 120

Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji

Początek: II kwartał 2017
Koniec: IV kwartał 2019

(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

1 189 896,47

(kwota brutto w PLN)

Źródła finansowania
inwestycji

planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

178 484,47

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

1 011 412,00

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Realizacji Projektów – tel. 32 37 33 485

Karta 4
Nazwa inwestycji:

Rewitalizacja społeczna - Sandkolonie oraz obszary wskazane w LPR - obszar samozatrudnienie

/tytuł projektu/
Działanie*:

Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Cel tematyczny oraz

Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT
Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia

priorytet inwestycyjny**:

Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy

Informacje o wnioskodawcy:

Priorytet inwestycyjny – 8iii praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
Miasto Zabrze/Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź
miejsca realizacji inwestycji, adres: ulica, numer)

Zabrze, Zandka

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

1.
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez
zastosowanie m.in. następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe), coaching, szkolenia
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej, przyznanie dotacji w wysokości do 50 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
wsparcie pomostowe, którego długość i wysokość uzależniona jest od liczby utworzonych i utrzymanych
miejsc pracy;
2.
Wsparcie firm w początkowym okresie działalności, poprzez zastosowanie następujących
instrumentów: mentoring, przyznanie dotacji na spłatę pożyczki, poradnictwo w zakresie prowadzenia
bieżącej działalności gospodarczej m.in. poprzez porady prawne, podatkowe, marketingowe; tematyka
szkoleń
i merytoryczna treść wsparcia powiązana jest z potrzebami uczestników oraz sytuacją na rynku pracy w
momencie rozpoczynania realizacji projektu. Projekt stanowi również niezbędne uzupełnienie działań
realizowanych w ramach każdego z obszarów EFS rewitalizacji społecznej Zandki oraz innych wskazanych
w LPR.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji
(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji
o zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***
Wskaźniki****
Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji
(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy

20 miejsc pracy
Początek: planowano III kwartał 2015 nie podjęto do realizacji
Koniec: IV kwartał 2018

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

2 437 836,47

(kwota brutto w PLN)

Źródła finansowania
inwestycji

planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

365 675,47

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

2 072 161,00

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Realizacji Projektów – tel. 32 37 33 485

Karta 5
Nazwa inwestycji:
/tytuł projektu/
Działanie*:

Rewitalizacja społeczna - Sandkolonie oraz obszary wskazane w LPR – obszar zmodernizowane kadry oparte na
wiedzy
Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu
outplacementu)
Poddziałanie 7.4.1 Outplacement – ZIT

Cel tematyczny oraz

Złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie

priorytet inwestycyjny**:

Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy
Priorytet inwestycyjny – 8v przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Informacje o wnioskodawcy: Miasto Zabrze
(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź
miejsca realizacji inwestycji, adres: ulica, numer)

Zabrze, Zandka

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

„Rewitalizacja społeczna - Sandkolonie oraz obszary wskazane w LPR – obszar zmodernizowane kadry oparte na
wiedzy” obejmuje:
3.
Wsparcie dla osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem
z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy
adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie wsparcia outplacementowego.
4.
Wsparcie szkoleniowo-doradcze na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw,
które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej. Podmioty zaangażowane w realizację to
Powiatowy
Urząd
Pracy
w
Zabrzu
(w
zakresie
ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w chwili obecnej podlega nowelizacji). Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt stanowi
również niezbędne uzupełnienie działań realizowanych w ramach każdego z obszarów EFS rewitalizacji
społecznej Zandki oraz innych wskazanych w LPR. Celem projektu jest złagodzenie skutków
restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie objętym rewitalizacją społeczną.
Cele szczegółowe:
a) Wzrost kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych zwolnieniem/przewidzianych do zwolnienia lub
zwolnionych do 6 m-cy.
b) Wzrost aktywności zawodowej osób korzystających ze wsparcia.
c) Wzrost świadomości kadry zarządzającej MŚP na temat procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w
mikroregionie przy pomocy wsparcia doradczo-szkoleniowego.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji
(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji
o zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***
Wskaźniki****
Rezultaty*****

Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji

Początek: planowano III kwartał 2015 – nie podjęto do realizacji
Koniec: IV kwartał 2020

(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

1 913 455,30

(kwota brutto w PLN)

Źródła finansowania
inwestycji

planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

287 018,30

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

1 626 437,00

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Realizacji Projektów – tel. 32 37 33 485

Karta 6
Nazwa inwestycji:

Rewitalizacja społeczna - Sandkolonie oraz obszary wskazane w LPR - obszar dostęp do usług opiekuńczych

/tytuł projektu/
Działanie*:

Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

Cel tematyczny oraz

Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT
Poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia.

priorytet inwestycyjny**:

Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Priorytet inwestycyjny – 8iv równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia,
rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą
pracę.
Miasto
Zabrze
Informacje o wnioskodawcy:
(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Lokalizacja przedsięwzięcia

Zabrze, Zandka

(należy podać miejsce bądź
miejsca realizacji inwestycji, adres: ulica, numer)

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

Rewitalizacja społeczna - Sandkolonie oraz obszary wskazane w LPR – obszar dostęp do usług opiekuńczych”
obejmuje: wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia, osobami zależnymi oraz poprawie dostępu do
usług opiekuńczych w wymiarze jakościowym i ilościowym

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji
(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji
o zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***

VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Wskaźniki****
Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji

Początek: III kwartał 2016
Koniec: III kwartał 2018

(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

959 510,60

(kwota brutto w PLN)
planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

143 926,60

Źródła finansowania
inwestycji

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

815 584,00

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Realizacji Projektów – tel. 32 37 33 485

Karta 7
Nazwa inwestycji:
/tytuł projektu/

Rewitalizacja społeczna - Sandkolonie oraz obszary wskazane w LPR - obszar działania zachęcające do
przełamywania barier w zatrudnianiu

Działanie*:

Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

Cel tematyczny oraz

Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT
Poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia.

priorytet inwestycyjny**:

Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Priorytet inwestycyjny – 8iv równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia,
rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą
pracę.
Miasto
Zabrze
Informacje o wnioskodawcy:
(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Lokalizacja przedsięwzięcia

Zabrze, Zandka

(należy podać miejsce bądź
miejsca realizacji inwestycji, adres: ulica, numer)

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

„Rewitalizacja społeczna - Sandkolonie oraz obszary wskazane w LPR – obszar działania zachęcające do
przełamywania barier w zatrudnianiu” obejmuje: organizację kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych,
podnoszenie świadomości oraz mobilizacja partnerów gospodarczych i społecznych do rozwiązywania problemu
segregacji płciowej na rynku pracy.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji
(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji
o zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***

VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Wskaźniki****
Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji

Początek: III kwartał 2016
Koniec: III kwartał 2018

(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

1 238 401,17

(kwota brutto w PLN)
planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

185 760,17

Źródła finansowania
inwestycji

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

1 052 641,00

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Realizacji Projektów – tel. 32 37 33 485

Karta 8
Nazwa inwestycji:

Rewitalizacja społeczna - Sandkolonie oraz obszary wskazane w LPR - obszar Wsparcie MŚP

/tytuł projektu/
Działanie*:

Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa
– ZIT

Cel tematyczny oraz
priorytet inwestycyjny**:

Poprawa kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP zgodnie z ich potrzebami.
Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Priorytet inwestycyjny – 8v przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
Informacje o wnioskodawcy: Operator
(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź
miejsca realizacji inwestycji, adres: ulica, numer)

Zabrze, Zandka

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

Kompleksowe doradztwo strategiczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), Wsparcie dla
modernizowanych przedsiębiorstw poprzez usługi okołobiznesowe, szkolenia, doradztwo związane ze szkoleniami
oraz studia podyplomowe dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym opłacane przez bony
edukacyjne, w obszarach kluczowych dla rozwoju regionu (określonych w Programie Rozwoju Technologii
Województwa Śląskiego na lata 2010-2020), studia podyplomowe i szkolenia specjalistyczne dla pracowników
MMŚP
wspierające
obszary
rozwoju
technologicznego,
określone
w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020. Podnoszenie świadomości
pracowników i kadr zarządzających modernizowanych MMŚP w zakresie możliwości i potrzeby realizacji
projektów wspierających procesy zmian, Doradztwo oraz animowanie współpracy gospodarczej przyczyniającej się
do wzmacniania MMŚP, prowadzące do ich internacjonalizacji, Wsparcie MMŚP w obszarze diagnozowania
potrzeb szkoleniowych pracowników i kadry zarządzającej, w celu doboru właściwej formy szkoleń do specyfiki i
sposobu działania przedsiębiorstwa, Działania promocyjne, podnoszące poziom świadomości pracowników i kadr
zarządzających MMŚP.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji
(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji
o zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***

VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Wskaźniki****
Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji
(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Początek: planowano III kwartał 2015 – nie podjęto do realizacji
Koniec: III kwartał 2017

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

1 227 268,23

(kwota brutto w PLN)

Źródła finansowania
inwestycji

planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

184 090,23

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

1 043 178,00

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Realizacji Projektów – tel. 32 37 33 485

Karta 9
Nazwa inwestycji:
/tytuł projektu/
Działanie*:

Cel tematyczny oraz
priorytet inwestycyjny**:

Rewitalizacja społeczna - Sandkolonie oraz obszary wskazane w LPR - obszar zapobieganie wczesnemu
przechodzeniu na emeryturę
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
Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.
Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Priorytet inwestycyjny – 8vi aktywne i zdrowe starzenie się.
Informacje o wnioskodawcy: Miasto Zabrze/Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź
miejsca realizacji inwestycji, adres: ulica, numer)

Zabrze, Zandka

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

„Rewitalizacja społeczna - Sandkolonie oraz obszary wskazane w LPR – obszar zapobieganie wczesnemu
przechodzeniu na emeryturę” obejmuje: organizację szkoleń i kursów przekwalifikowujących oraz usługi doradcze
w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych, studia podyplomowe, w
szczególności dla osób długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie. Działania
adresowane jest głównie do osób po 50 roku życia. Tematyka szkoleń i merytoryczna treść wsparcia powiązana jest
z potrzebami uczestników oraz sytuacją na rynku pracy w momencie rozpoczynania realizacji projektu. Projekt
stanowi również niezbędne uzupełnienie działań realizowanych w ramach każdego z obszarów EFS rewitalizacji
społecznej Zandki oraz innych wskazanych w LPR. Realizacja projektu odbywać się będzie we współpracy z PUP
Zabrze oraz Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Poza opisanymi typami działań Beneficjent
zakłada działania związane z zarządzaniem, rozliczaniem i informowaniem o realizacji projektu i źródłach jego
finansowania.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji
(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji
o zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***

VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Wskaźniki****
Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji
(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Początek: I kwartał 2016
Koniec: IV kwartał 2020

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

864 691,76

(kwota brutto w PLN)

Źródła finansowania
inwestycji

planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

129 703,76

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

734 988,00

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Realizacji Projektów – tel. 32 37 33 485

Karta 10
Nazwa inwestycji:
/tytuł projektu/
Działanie*:

Rewitalizacja społeczna - Sandkolonie oraz obszary wskazane w LPR - obszar Wzmacnianie potencjału
społeczności lokalnych
Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Cel tematyczny oraz
priorytet inwestycyjny**:

Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane
i peryferyjne
Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne

Priorytet inwestycyjny – 9i aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.
Informacje o wnioskodawcy: Miasto Zabrze
(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź
miejsca realizacji inwestycji, adres: ulica, numer)

Zabrze, Zandka

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

W ramach projektu przewiduje się m.in.: wsparcie dla liderów i animatorów lokalnych (np. szkolenie liderskie, wizyty studyjne). Lokalne
działania społeczno-edukacyjne, promujące organizowanie społeczności (elementy edukacji obywatelskiej, np. panele dyskusyjne,
pierwsza pomoc). Wsparcie wielosektorowych inicjatyw partnerskich oraz tworzenie nowych i wzmacnianie funkcjonujących partnerstw
lokalnych działających na rzecz włączenia społecznego. Współpraca z firmami zewnętrznymi poprzez usługi cogachingu, wspólne
projekty i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz firm, stowarzyszeń już funkcjonujących na Dzielnicy. Organizowanie grup
samopomocowych, grup wsparcia i grup edukacyjnych. Promocja wolontariatu (np. poprzez przygotowanie lokalnych organizacji i
instytucji oraz mieszkańców do korzystania z pomocy wolontariuszy, inicjowanie działań wolontariackich, takich jak centra lub biura
wolontariatu oraz kluby i koła wolontariusza). E-wolontariat lokalne przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym, kulturalnym
aktywizujące lokalną społeczność (o ile są niezbędne do realizacji celów projektu, wyłącznie o charakterze wspomagającym i
towarzyszącym). Wzmacnianie kompetencji społecznych i zawodowych oparte o analizę predyspozycji i potrzeb oraz diagnozę poprzez
treningi pracy, staże, szkolenia zawodowe, poradnictwo zawodowe oraz Prace Społecznie Użyteczne. Rozwój usług społecznych
przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społeczno-zawodowej w tym powrocie na rynek pracy (wsparcie terapeutyczne,
grupy wsparcia). Część zadań w ramach projektu będzie realizowana we współpracy z PUP np. staże, PSU oraz zlecana firmom
zewnętrznym na podstawie Ustawy PZP oraz przez Partnerów Społecznych w oparciu o niezbędne Umowy na potrzeby projektu
przewidujemy umiejscowienie siedziby Programu Aktywności Lokalnej dla Centrum oraz Zandki w Celem planowanych działań w ramach
ZIT będzie wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i
peryferyjne tj. teren Zandki, centrum oraz ewentualnie inne obszary objęte LPR. Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i
zawodowego lokalnych społeczności w ramach Programów Aktywności Lokalnej przewidują następujące typy działań: opartych o
samopomoc i wolontariat, środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych. Działania kulturalne będą realizowane wyłącznie jako
wsparcie uzupełniające. Realizacja powyższych form wsparcia możliwa będzie dzięki wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia
przy realizacji Programów Aktywności Lokalnych wdrażanych przez 5 lat w ramach realizacji projektów systemowych oraz zastosowanie
modelu OSL (Organizowanie Społeczności Lokalnej). Realizacja projektu zakłada kontynuację procesu wzmacniania kapitału społecznego
oraz odwrócenie negatywnych trendów, zwłaszcza w sferze społecznej. Proponowane przedsięwzięcie Program Aktywności Lokalnej dla
Zandki oraz Centrum miasta to projekt z zakresu rewitalizacji społecznej. W ramach projektu zakłada się możliwość zastosowania:
środowiskowej pracy socjalnej, instrumentów aktywnej integracji, prac społecznie użytecznych i działań o charakterze środowiskowym. W
ramach projektu przewiduje się m.in.: wsparcie dla liderów i animatorów lokalnych (np. szkolenie liderskie, wizyty studyjne). Lokalne
działania społeczno-edukacyjne, promujące organizowanie społeczności (elementy edukacji obywatelskiej, np. panele dyskusyjne,
pierwsza pomoc). Wsparcie wielosektorowych inicjatyw partnerskich oraz tworzenie nowych i wzmacnianie funkcjonujących partnerstw
lokalnych działających na rzecz włączenia społecznego. (współpraca z firmami zewnętrznymi poprzez usługi cogachingu, wspólne
projekty i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz firm, stwoarzyszeń już funkcjonujących na Dzielnicy). Organizowanie grup
samopomocowych, grup wsparcia i grup edukacyjnych. Promocja wolontariatu (np. poprzez przygotowanie lokalnych organizacji i
instytucji oraz mieszkańców do korzystania z pomocy wolontariuszy, inicjowanie działań wolontariackich, takich jak centra lub biura
wolontariatu
oraz
kluby
i
koła
wolontariusza).
E-wolontariat. Lokalne przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym, kulturalnym aktywizujące lokalną społeczność (o ile są niezbędne do
realizacji celów projektu, wyłącznie o charakterze wspomagającym i towarzyszącym). Wzmacnianie kompetencji społecznych
i zawodowych oparte o analizę predyspozycji i potrzeb oraz diagnozę poprzez treningi pracy, staże, szkolenia zawodowe, poradnictwo
zawodowe oraz Prace Społecznie Użyteczne. Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznozawodowej w tym powrocie na rynek pracy (wsparcie terapeutyczne, grupy wsparcia). Część zadań w ramach projektu będzie realizowana
we współpracy z PUP np. staże, PSU oraz zlecana firmom zewnętrznym na podstawie Ustawy PZP oraz przez Partnerów Społecznych w
oparciu o niezbędne Umowy. Na potrzeby projektu przewidujemy umiejscowienie siedziby Programu Aktywności Lokalnej dla Centrum
oraz Zandki w adaptowanym budynku Centrum Usług Społecznych. Potrzebna na ten cel powierzchnia to ok. 100m 2. Na potrzeby
pozostałych Programów tj. biskupickiego oraz mikulczyckiego planuje się wykorzystanie dotychczasowych siedzib.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji
(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji
o zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***

Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne

Wskaźniki****

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy,
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu (osoby) – 50 osób
Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej (szt.) – 2 szt.
Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe (szt.) – 2 szt.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (osoby) – 250 osób

Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji

Początek: planowano III kwartał 2015 – nie podjęto do realizacji
Koniec: IV kwartał 2022

(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu
(kwota brutto w PLN)

4 877 083,50

Źródła finansowania
inwestycji

planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

731 562,50

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

4 145 521,00

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Realizacji Projektów – tel. 32 37 33 485

Karta 11
Nazwa inwestycji:
/tytuł projektu/
Działanie*:

Rewitalizacja społeczna - Sandkolonie oraz obszary wskazane w LPR - obszar Rozwój usług społecznych na terenie
miasta
Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

Cel tematyczny oraz
priorytet inwestycyjny**:

Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
Wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie
Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne

Priorytet inwestycyjny – 9iv ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
Miasto
Zabrze
Informacje o wnioskodawcy:
(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź
miejsca realizacji inwestycji, adres: ulica, numer)

Zabrze, Zandka

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

Realizowany projekt ma za zadanie przyczynić się do wzrostu dostępności i jakości usług społecznych i
zdrowotnych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Działania na rzecz rozwoju usług
skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, wspieranie ich integracji społecznej i
zawodowej. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, wspieranie
rodzin zagrożonych przemocą, alkoholizmem lub innymi dysfunkcjami społecznymi. Działania na rzecz
zapewnienia dostępu do kultury, aktywizacji społecznej oraz zniesienia możliwie największej ilości barier
zdrowotnych i społecznych seniorów – utworzenie Klubu Seniora. Proponowane działania skierowane do osób
starszych to m.in. zajęcia promujące zdrowy styl życia oraz dyskusyjny klub książki. Działania na rzecz rozwoju
środowiskowych form usług społecznych innych niż wymienione powyżej wspierających proces integracji
społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie zgodne z kierunkami
określonymi
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. W ramach projektu przewiduje się przede
wszystkim: Świadczenie usług na rzecz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej o charakterze profilaktycznym i
prewencyjnym realizowane m.in. poprzez: działania zapobiegające umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej,
poprzez
wsparcie
i rozwijanie asystentury rodzinnej, rodziny wspierającej, rodziny pomocowej, w tym umożliwienie stosownie do
potrzeb elastycznego doboru narzędzi przez asystenta rodziny, wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego,
działania na rzecz osób i rodzin ze szczególnym uwzględnieniem doświadczających przemocy, w tym wsparcie
ofiar
przemocy
domowej
i /lub programy korekcyjne dla sprawców przemocy, poradnictwo specjalistyczne dla rodzin z zakresu m.in.
prawa, psychologii, terapii uzależnień, kształcenie i doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, a
także asystentów rodziny, pomoc świadczona na rzecz usamodzielnienia osób. Ułatwienie dostępu do usług
towarzyszących procesowi usamodzielnienia się osobom wykluczonym, ze szczególnym uwzględnieniem działań
na rzecz jakości i dostępności usług wspierających osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Planowane działania:
Utworzenie w Centrum Usług Społecznych punktu zapewniającego wsparcie dla osób niepełnosprawnych. W
ramach projektu zakłada się możliwość zastosowania: środowiskowej pracy socjalnej, instrumentów aktywnej
integracji, prac społecznie użytecznych i działań o charakterze środowiskowym. Część zadań w ramach projektu
będzie zlecana firmom zewnętrznym na podstawie Ustawy PZP (np. kursy, szkolenia) oraz przez Partnerów
Społecznych w oparciu o niezbędne Umowy. Działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej w postaci
organizacji spotkań mających na celu odbudowę idei współpracy sąsiedzkiej – Program Aktywności Lokalnej.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji
(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji
o zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty*** Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne
Wskaźniki****

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu (szt.) – 1 szt.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi
w programie (osoby) – 200 osób
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu (osoby) – 50 osób

Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji

Początek: I kwartał 20167
Koniec: IV kwartał 2022

(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu
(kwota brutto w PLN)

3 918 074,00

Źródła finansowania
inwestycji

planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

587 711,00

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

3 330 363,00

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Realizacji Projektów – tel. 32 37 33 485

Karta 12
Nazwa inwestycji:

Rewitalizacja kolonii robotniczej „Sandkolonie”

/tytuł projektu/
Działanie*:

Cel tematyczny oraz priorytet
inwestycyjny**:

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
Lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
Oś priorytetowa X: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Priorytet inwestycyjny – 9a inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego,
regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez
lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na
poziomie społeczności lokalnych

Informacje o wnioskodawcy:

Miasto Zabrze/Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź miejsca
realizacji inwestycji, - adres: ulica,
numer)

Zabrze, ul. Stalmacha 7

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji

W ramach projektu zaplanowano remont i adaptację budynku dawnej gazowni na potrzeby Centrum Usług
Społecznych, który będzie miejscem świadczenia usług z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej w tym:
socjalnych, edukacyjno-szkoleniowych, opiekuńczych, doradczych. Z uwagi na zły stan techniczny niezbędne jest
przeprowadzenie kompleksowego remontu całego budynku. Kompleksowa oferta wsparcia obejmować będzie
utworzenie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności w ramach klubu seniora/ świetlicy dziennego
wsparcia pobytu osób starszych i niepełnosprawnych, centrum działań rewitalizacyjnych, Zespołu Pieczy
Zastępczej, Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandki, punktu porad prawnych. W ramach siedziby
swoje działania będzie prowadzić Urząd Pracy oraz Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt ma
na celu poprawę dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych.
Budynek Gazowni – działka nr 1034/78 – działka i budynek stanowi własność Miasta Zabrze. Nieruchomością
zarządza Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami

(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji o
zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji
(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Produkty***

Oś priorytetowa X: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Wskaźniki****

Liczba wybudowanych/przebudowanych /rozbudowanych obiektów – 1
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 1500

Rezultaty***
**
Początek: zgodnie ze złożonym wnioskiem planowy na I kwartał 2017
Koniec: zgodnie ze złożonym wnioskiem planowy na IV kwartał 2017

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

Projekt jest w pełni przygotowany do realizacji zarówno pod względem organizacyjnym, technicznym i prawnym.
Podmioty zawarły umowę o delegowanie realizacji programu inwestycyjnego, obejmującego m.in. przedmiotowy
projekt jak i porozumienie partnerskie dot. Projektu. Oba dokumenty określają warunki i zasady współpracy, prawa
i obowiązki stron na etapie przygotowania, realizacji i etapie operacyjnym. Decyzja 273/2014 o pozwolenie na
przebudowę i adaptację obiektu wydana została 31.03.2014r. na rzecz Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji.
Cesja ww. pozwolenia na rzecz MGW została wydana 24.11.2015r. Na podstawie tej cesji MGW zobowiązało się
przejąć wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zapisów decyzji 273/2014. Obiekt wpisany do gminnej ewidencji
zabytków, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków na etapie wydania decyzji na przebudowę obiektu uzgodnił
przedmiotowe zamierzenie w formie stosownego postanowienia.
7 319 445,00

(kwota brutto w PLN)

Źródła finansowania
inwestycji

planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

1 097 916,14

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

6 221 528,86

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, tel. 32 630 30 91

Karta 13
Nazwa inwestycji:

Rewitalizacja kolonii robotniczej „Sandkolonie”

/tytuł projektu/
Działanie*:

Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych;

Cel tematyczny oraz priorytet Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności
zamieszkującej rewitalizowane tereny
inwestycyjny**:
Oś priorytetowa X: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna
i zdrowotna
Priorytet inwestycyjny – 9b wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach
miejskich i wiejskich;
Informacje o wnioskodawcy: Miasto Zabrze/Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź miejsca
realizacji inwestycji, - adres: ulica,
numer)

Zabrze, Zandka

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

Działanie dotyczy przywrócenia wartości historycznej i kulturowej dzielnicy
Zandka oraz terenów wchodzących w skład tworzonego parku kulturowego
poprzez szereg działań społecznych i infrastrukturalnych wzajemnie się
uzupełniających (działania miękkie i twarde) i stanowiących impuls do
zmiany, rozwoju i wzmocnienia spójności terytorialnej i lokalnej.
Proponowany obszar objęty rewitalizacją to przede wszystkim tereny
historycznie związane z uprzemysłowieniem Zabrza. W pierwszej kolejności
jest to otoczenie osiedla patronackiego Zandka, stanowiące ze względu na
położenie oraz występujące problemy główny teren rewitalizacji. Ponadto
działaniami będą objęte następujące tereny tworzonego parku kulturowego:
okolice zabudowań Kopalni Królowa Luiza przy ul. Wolności oraz
Sienkiewicza wraz z otoczeniem, - otoczenie Kopalni Guido, tzw. kwartał
sztuki w śródmieściu (otoczenie Teatru Nowego, Filharmonii Zabrzańskiej).
Dzięki powstałym na przestrzeni wieków od końca XVIII do początków XX
w. zakładom związanym z przemysłem ciężkim rozwijało się przestrzennie,
gospodarczo, społecznie, oraz administracyjnie przemysłowe miasto. To
dzięki przemysłowi powstało Zabrze w formie przestrzeni - krajobrazu oraz
architektury, które zachowały się do dnia dzisiejszego. Są to obszary
najważniejsze dla tożsamości miasta. Tereny te charakteryzują się
występowaniem w dużej mierze niezagospodarowanych, zdegradowanych
obiektów poprzemysłowych (takich jak wieża ciśnień przy ul. Zamoyskiego)
oraz występowaniem negatywnych zjawisk społecznych, szczególnie w
dzielnicy Zandka. takich jak: wysoki poziom bezrobocia, patologie
społeczne, przestępczość, pauperyzacja. Ponadto część terenu, tj. dzielnica
Zandka, jest wciąż pozbawiona zmodernizowanej infrastruktury
mieszkalnej. Stąd też działania podjęte w celu likwidacji ww. zjawisk na
terenach zdegradowanych będą miały charakter kompleksowy poprzez
zmiany w różnych sferach życia mieszkańców miasta – społecznej,
kulturowej, gospodarczej, przestrzennej czy środowiskowej. Szczególnie
istotne będą działania dotyczące ochrony środowiska kulturowego na terenie
parku kulturowego, m.in. poprzez podniesienie jakości zagospodarowania
chronionego obszaru, poprawy kondycji zabudowy historycznej, poprawy
warunków użytkowania obiektów historycznych oraz podniesienia jakości
przestrzeni publicznej. Będzie się to wiązało z remontami, działaniami
infrastrukturalnymi dla tworzenia przyjaznego, bezpiecznego otoczenia oraz
adaptacją obiektów zabytkowych i poprzemysłowych do nowych funkcji
kulturowych, edukacyjnych i turystycznych (takich jak planowana adaptacja
wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego na cele kulturalne, społeczne i
edukacyjne). Działaniom o charakterze infrastrukturalnym będą towarzyszyć
działania społeczne, oparte o formowanie społeczności świadomej
historycznego dziedzictwa kulturowego Zabrza oraz o szeroko pojęty
rozwój społeczny. Duże znaczenie będzie miał w tym wypadku fakt, iż

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji
(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji o
zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***

Oś priorytetowa X: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Wskaźniki****

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów (ha) – 1

Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji

Początek: I kwartał 2017
Koniec: IV kwartał 2019

(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

21 630 424,00

(kwota brutto w PLN)
planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

3 244 563,77

Źródła finansowania
inwestycji

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

18 385 860,23

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Realizacji Projektów – tel. 32 37 33 485

Karta 14
Nazwa inwestycji:

Rewitalizacja parku im. Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela w Zabrzu

/tytuł projektu/
Działanie*:

Ochrona zabytkowego układu zieleni oraz małej architektury

Cel tematyczny oraz priorytet Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania
zasobami
inwestycyjny**:
Informacje o wnioskodawcy: Wydział Infrastruktury Komunalnej
(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Park im. Poległych Bohaterów, zlokalizowany pomiędzy ul. Dubiela i Trocera. Pomiędzy rzeka
(należy podać miejsce bądź miejsca Bytomką oraz Kanałem Sztolniowym
Lokalizacja przedsięwzięcia

realizacji inwestycji, - adres: ulica,
numer)

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

W skład dokumentacji projektowej wchodzi:
Tom I – Gospodarka drzewostanem
Tom II – Projekt zieleni
Tom III – Projekt modernizacji układu komunikacji
Tom IV – Mała architektura cz. 1. Mur oporowy
Tom IV – Mała architektura cz. 2 Pergola i ława
Tom IV – Mała architektura cz. 3 Brodzik
Tom IV – Mała architektura cz. 4 Meble parkowe
Tom V – Projekt instalacji elektrycznej
Tom VI – Projekt przyłącza wodociągowego
Tom VII – Projekt przyłącza kanalizacyjnego
Tom VIII – Projekt technologii fontanny.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji

Działki będące własnością Gminy Miejskiej Zabrze, we władaniu Prezydenta Miasta.

(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji o
zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***

Odtworzenie zabytkowej zieleni na obszarze 13 ha, poprawa warunków siedliskowych starodrzewu
na obszarze 13 ha

Wskaźniki****
Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji

01.01.2015 – 31.12.2019

(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji

Projekt wykonawczy, pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, decyzja
zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów zgodnie z przygotowanym projektem.

(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji – koncepcja,
pozwolenia, dok. Techniczna itp.…)

Planowany koszt realizacji
projektu

12 914 100,96 zł

(kwota brutto w PLN)
planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

Źródła finansowania
inwestycji

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Marcin Gomerski - Wydział Infrastruktury Komunalnej,
32 37-33-576
mgomerski@um.zabrze.pl

Karta 15
Nazwa inwestycji:

„Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców za pomocą technik IT”

/tytuł projektu/
Działanie*:

poprawa stanu środowiska miejskiego;

Cel tematyczny oraz priorytet poprawa stanu środowiska miejskiego;
inwestycyjny**:
Informacje o wnioskodawcy:
(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Urząd Miejski w Zabrzu
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Teren miasta Zabrze w miejscach niebezpiecznych oraz miejscach zagrożonych
(należy podać miejsce bądź miejsca przestępczością.
Lokalizacja przedsięwzięcia

realizacji inwestycji, - adres: ulica,
numer)

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

Montaż kamer monitoringu wizyjnego, które za pomocą sieci światłowodowej i radiowej
przesyłają sygnał z kamer do Nadrzędnego Centrum Nadzoru Wizyjnego
Głównym celem budowy monitoringu miejskiego jest wzrost poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców i poprawa wizerunku miasta poprzez:
- działania i oddziaływanie prewencyjne,
- przeciwdziałanie aktom wandalizmu,
- zmniejszanie przestępczości,
- kontrolowanie ruch drogowego,
- kontrolowanie stanu rzek i warunków pogodowych.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji

własność Urzędu Miejskiego w Zabrzu

(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji o
zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***
Wskaźniki****
Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji

od 2009 r.

(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji

Koncepcja Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze na lata 2010-2016

(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

11 142 920,00 PLN

(kwota brutto w PLN)
planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

100 % środków własnych

Źródła finansowania
inwestycji

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Artur Nowakowski
Adam Janoszczyk
32 3733493, 32 3733419
sekretariat_zkol@um.zabrze.pl

Karta 16
Nazwa inwestycji:
/tytuł projektu/
Działanie*:

„Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość-Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”
Działania związane z elementami infrastruktury przedszkolnej i kształcenia zawodowego- priorytet inwestycyjny 12.2.1.

Cel tematyczny oraz priorytet Infrastruktura kształcenia przedszkolnego i zawodowego- priorytet inwestycyjny XII.
inwestycyjny**:
Informacje o wnioskodawcy:
(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Miasto Zabrze

Lokalizacja przedsięwzięcia

(należy podać miejsce bądź miejsca Centrum Edukacji, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 10, Zespół Szkół Nr 17, Zespół Szkół Nr 18,Zespoł Szkół EkonomicznoUsługowych, Zespół Szkół Mechaniczno- Samochodowych, Zespół Szkół Spożywczych, Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego,
realizacji inwestycji, - adres: ulica,
Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zespół Szkół Specjalnych Nr 42, Centrum Kształcenia Praktycznego i
numer)
Ustawicznego,

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

utworzenie i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w 12 szkołach zawodowych, organizacja doradztwa zawodowego,
praktyk , staży i kursów zawodowych

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji
Miasto Zabrze/ Dyrektor Szkoły
(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji o
zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***
Wskaźniki ****
Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji
(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc, rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

Pracownie praktycznej nauki zawodu w 12 szkołach zawodowych
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury – wartość docelowa ok. 900 uczniów
Utworzone pracownie praktycznej nauki zawodu w 12 szkołach zawodowych

01.09.2016- 30.04.2020

1/ Wniosek o dofinansowanie projektu w opracowaniu do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach
2/ Założenia do opracowania wniosku aplikacyjnego- materiały

3 559 609,41zł

(kwota brutto w PLN)
Planowane
dofinansowanie ze
środków Unii
Europejskiej (max. 85%
kosztów inwestycji)

3 025 668,00 zł

Źródła finansowania
inwestycji

inne

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

533 941,41 zł

Planowany wkład
własny do projektu
( min. 15 % kosztów
inwestycji)

Ewa Wolnica- Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty

Karta 17
Nazwa inwestycji:

„Przedszkolne ogrody-zielone pracownie”- dostosowanie infrastruktury do realizacji programu

/tytuł projektu/
Działanie*:

Działania związane z elementami infrastruktury przedszkolnej i kształcenia zawodowego- 12.01.01

Cel tematyczny oraz priorytet infrastruktura edukacyjna kształcenia przedszkolnego i zawodowego.
inwestycyjny**:
Informacje o wnioskodawcy:
(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Miasto Zabrze

Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź miejsca Przedszkole Nr 43 ul. Klonowa 2,
realizacji inwestycji, - adres: ulica,
Przedszkole Nr 47 ul. Kalinowa 9a,
numer)
Przedszkole Nr 49 ul. Sportowa 42

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

W każdym z w/w przedszkoli będą przeprowadzone prace polegające na przebudowie obiektów w celu utworzenia 92
nowych miejsc wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu
dotyczyć będzie kompleksowego wyposażenia nowoutworzonych sal jak również nowoczesnych, spełniających wszelkie
standardy bezpieczeństwa placów zabaw.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji
(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji o
zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Miasto Zabrze/
Dyrektor Przedszkola

Produkty***

infrastruktura przedszkolna – utworzenie 4 nowych sal edukacyjnych w 3 zabrzańskich przedszkolach

Wskaźniki****

Wartość docelowa potencjału objętego wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi – 411

Rezultaty*****

Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji
(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

2016-04-15 – 2018-06-30

1/ Wniosek o dofinansowanie projektu złożony do oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
2/ Dokumentacja techniczna planowanej przebudowy w każdym z objętych wsparciem przedszkoli

3 815 352,11 zł

(kwota brutto w PLN)
planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

725 936,38 zł

Źródła finansowania
inwestycji

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

3 089 415,73 zł

inne:

Ewa Wolnica- Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty

Karta 18

Karta 19
Nazwa inwestycji:

„ZABRZANKI NA START”

/tytuł projektu/
Działanie*:
Cel tematyczny oraz priorytet
inwestycyjny**:
Informacje o wnioskodawcy:
(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź miejsca
realizacji inwestycji, - adres: ulica,
numer)

7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs
8iii praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
Wnioskodawca - STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH "MOST"
Partner – Miasto Zabrze

Nie dotyczy – projekt miękki (nie inwestycyjny)

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

W ramach projektu planuje się stworzenie 10 stabilnych miejsc pracy w formule samozatrudnienia
w Zabrzu dla bezrobotnych, nieaktywnych kobiet, szczególnie powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka.
Rodzaj planowanego wsparcia:
5.
wsparcie szkoleniowo-doradcze,
6.
udzielenie dotacji,
7.
udzielenie wsparcia pomostowego.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji

Nie dotyczy

(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji o
zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji

Produkty***

10 biznesplanów

Wskaźniki****

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej – 10
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej w programie – 10

Rezultaty*****

Poprawa sytuacji ekonomicznej – 10 os./rodzin

2016-06-01 - 2018-05-31

(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc, rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji

Nie dotyczy

(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu
(kwota brutto w PLN)

717.562,50 zł

Źródła finansowania
inwestycji

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

35.878,13 zł

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

681.684,37 zł

inne:

Sonia Rzeczkowska
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
tel./fax.: 32 757 66 37
e mail: soniarz@poczta.onet.pl
Anneta Wojnarowicz
Urząd Miejski w Zabrzu
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. (32) 273-97-76
e mail: awojnarowicz@um.zabrze.pl
Anna Kochel
Urząd Miejski w Zabrzu
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. (32) 273-97-76
e mail: akochel@um.zabrze.pl

Karta 20
Nazwa inwestycji:

„Budowa CARBON – ART (Centrum Kultury) przy ul. Słodczyka w Zabrzu”.

/tytuł projektu/
Działanie*:

ochrona dziedzictwa kulturowego

Cel tematyczny oraz priorytet infrastruktura społeczna
inwestycyjny**:
Informacje o wnioskodawcy:
(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Zabrzu

Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź miejsca
realizacji inwestycji, - adres: ulica,
numer)

41-800 Zabrze, ul. Słodczyka, działki nr 1646/102, 1647/104, 1650/102, 1651/102, 1652/104,
1645/102, 1649/102, 1269/101, 1272/102, 1273/272

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

Opracowano dokumentacje projektowo – kosztorysową i uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowę nr 1321/2013 .
Budynek Centrum Kultury będzie łączył różne funkcje użytkowe, których wzajemne powiązania i
przenikanie, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego komfortu dostępu i użytkowania, stanowią
najważniejszy aspekt projektu.
Budynek CARBON ART (Centrum Kultury) ma mieścić następujące funkcje:
Strefa wejściowa
Muzeum Miejskie
Miejska Biblioteka Publiczna
Centrum Organizacji Pozarządowych/ Centrum Kreatywności
Administracja
Strefa dostaw i parkowania
Sala Widowiskowa

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji

Własność Gmina Miejska Zabrze

(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji o
zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***
Wskaźniki****
Rezultaty*****

Muzeum Miejskie, Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Organizacji Pozarządowych/ Centrum
Kreatywności , Sala Widowiskowa na 314 osób

d) powierzchnia wewnętrzna ogółem:
e) powierzchnia zabudowy:
f) kubatura brutto:

8.489,78 m2,
498,00 m2,
46.976,90 m3,

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji
(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc, rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

Termin nieokreślony

Opracowano dokumentacje projektowo – kosztorysową i uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowę nr 1321/2013

Koszt budowy około 64,0 mln. zł. brutto.

(kwota brutto w PLN)
planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

Źródła finansowania
inwestycji

9 000 000,00 zł.

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
Wydział Inwestycji i Remontów, Elżbieta Kujawa, Tel. 32/3733517

Karta 21
Nazwa inwestycji:

„Rewitalizacja byłych zbiorników wyrównawczych na Centrum Kultury w dzielnicy Zaborze”.

/tytuł projektu/
Działanie*:

wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych, integracja osób i grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym, - priorytet inwestycyjny IX;

Cel tematyczny oraz priorytet wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem- IX;
inwestycyjny**:
Informacje o wnioskodawcy:
(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Zabrzu

Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź miejsca
realizacji inwestycji, - adres: ulica,
numer)

41-800 Zabrze, teren zlokalizowany w rejonie ul. Kalinowa 9, działki nr 1872/65, 1875/65,
1995/65, 2003/65,

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

Opracowano dokumentacje projektowo – kosztorysową i uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowę nr 874/12.
W ramach budowy Centrum Kultury planowane jest przystosowanie na cele rekreacyjno – sportowe 3 zbiorników
wyrównawczych.
Obiekty te wymagają przeprowadzenia gruntownej przebudowy.
Planuje się budowę i wyposażenie:
8.
zaplecza socjalnego ( szatnie , toalety ).
9.
sali zabaw sprawnościowych dla dzieci młodszych
10. sali zabaw sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych
11. sali wykładowej i komputerowej
12. kawiarni z tarasem widokowym
13. ścianki wspinaczkowe
14. parkingu
15. zagospodarowania terenu w tym: dwa place rekreacyjne, siłownia na wolnym powietrzu, ławki, kosze na
śmieci , oświetlenie
W zbiorniku 1 zaprojektowano salę wielofunkcyjną z antresolą połączoną łącznikiem z salą wielofunkcyjną ze świetlicą
środowiskową
W zbiorniku 2 – przestrzeń wielofunkcyjna przeznaczona na holl, salę komputerową bufet, sanitariaty.
W zbiorniku 3 - funkcja rekreacyjna tj. wewnętrzne ścianki wspinaczkowe. W tym celu zbiornik ten zostanie nadbudowany i
przeszklony w poziomie zadaszenia.
Zbiorniki zostaną połączone łącznikami , które ukryte będą niższymi skarpami.
Tym sposobem forma trzech niezależnych , cylindrycznych zbiorników betonowych nie zostanie zaburzona, a funkcjonalnie
zostaną ze sobą połączone.
Łączna powierzchnia użytkowa: 761,30 m2
Powierzchnia zabudowy: 621,00 m2
Kubatura: 7464,40 m3
Koszt budowy około 5 mln. zł. brutto.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji

Własność Gmina Miejska Zabrze- zarząd Stowarzyszenie „FENIX”

(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji o
zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***
Wskaźniki****
Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji
(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc, rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

Rewitalizacja 3 zbiorników wodnych na pomieszczenia sportowo - edukacyjne

Łączna powierzchnia użytkowa: 761,30 m2
Powierzchnia zabudowy: 621,00 m2
Kubatura: 7464,40 m3

Termin nieokreślony

Opracowano dokumentacje projektowo – kosztorysową i uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowę nr 874/12.

Koszt budowy około 5 mln. zł. brutto.

(kwota brutto w PLN)
planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

750 000,00 zł.

Źródła finansowania
inwestycji

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
Wydział Inwestycji i Remontów, Elżbieta Kujawa, Tel. 32/3733517

Karta 22
Nazwa inwestycji:
/tytuł projektu/

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne starego budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu, na terenie działek nr 701/39 przy ul. Dalekiej 2, wraz
z
jego przebudową i remontem”.

Działanie*:
Cel tematyczny oraz priorytet
inwestycyjny**:
Informacje o wnioskodawcy:

Wydział Inwestycji i Remontów

(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Lokalizacja przedsięwzięcia

Zabrze, ul. Daleka 2

(należy podać miejsce bądź miejsca
realizacji inwestycji, - adres: ulica,
numer)

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

I Etap – Rektyfikacja budynku „Starej Szkoły” – marzec 2016 r. zakończenie robót.
II Etap - Wymiana pokrycia i remont dachu budynku „Starej Szkoły”.
III Etap - Pozostałe roboty budowlane.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji

Działka nr : 701/39
Gmina Miejska Zabrze – własność
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Zabrzu – Zarząd trwały

(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji o
zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***

I ETAP REKTYFIKACJA : - ZAKOŃCZENIE ROBÓT marzec 2016 r.
- cały zakres prac związanych z wykonaniem robót izolacyjnych przyziemia budynku wraz z drenażem opaskowym –
które można wykonać na etapie REKTYFIACJI BUDYNKU SZKOŁY.
II ETAP :
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2. ROZBIÓRKA DACHU, ROZBIÓRKA KOMINÓW NA PODDASZU
3. DACH (WYMIANA KONSTRUKCJI i POKRYCIA)
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUD. ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA
PODDASZU (wyburzenia ścian działowych + roboty bud.)
5. PRZEBUDOWA SCHODÓW NA PODDASZU (dot. poszerzenia ostatnich biegów schodowych z 80 do 140 cm) .
6. WSZYSTKIE INSTALACJE WEWNĘTRZNE: WODNA, C.O., KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ (WRAZ
Z UWZGLĘDNIENIEM ICH DEMONTAŻU – UJĘTE W PROJEKCIE.
7. WYMIANA ODCINKÓW PRZYŁĄCZY PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ NA DŁUG. OK. 3 M
8. WYKONANIE NOWYCH PIONÓW WENTYLACYJI GRAWITACYJNEJ Z RUR STALOWYCH + OBRÓBKI
BLACHARSKIE PONAD POŁACIĄ DACHOWĄ.
III ETAP :
- POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE

Wskaźniki****
Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji
(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Etap I – zakończenie marzec 2016 r.
Etap II – 2016 – 2017 r.
Etap III – nie określony

Stopień przygotowania
dokumentacji

Wydział posiada zatwierdzony projekt budowlano - wykonawczy wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę.

(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu
(kwota brutto w PLN)

Około 2 952 000,00 zł w tym :
I Etap – 66 420,00 zł (zapłacono)
II Etap – 1 013 041,06 zł
III Etap – 1 871 558,75 zł
planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

Źródła finansowania
inwestycji

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Etap II - na wymianę pokrycia i remont dachu planuje się uzyskanie 20% - 50% partycypacji w kosztach
przez SRK S.A.
w Bytomiu Etap III - na pozostałe roboty budowlane – (na podstawie ugody Nr TMG/MGSG 352/WZ/2014 z dnia
17.12.2014 pomiędzy KW S.A. Oddz. KWK „Sośnica – Makoszowy” w Zabrzu przy ul. Makoszowskiej 24
a Miastem Zabrze) – Kompania Węglowa zobowiązała się do pokrycia części robót naprawczych w
zakresie remontu w kwocie 110 674,80 zł.
Renata Bednorz Tel. 37-33-517

Karta 23
Nazwa inwestycji:
/tytuł projektu/
Działanie*:

„Budowa lekkiej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 8 w Zabrzu, przy
ul. Badestinusa 30.”
działania związane z elementami
inwestycyjny XII.

infrastruktury przedszkolnej i kształcenia zawodowego- priorytet

Cel tematyczny oraz priorytet wzmocnienie potencjału edukacyjnego- XI
inwestycyjny**:
Informacje o wnioskodawcy:
(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Zabrzu

Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź miejsca
realizacji inwestycji, - adres: ulica,
numer)

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

41-800 Zabrze, ul. Badestinusa 30, działka nr 786/98
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Decyzja nr 697/11.
Zakres budowy obejmuje budowę:
g) Sali gimnastycznej,
h) zaplecza
i) oraz łącznika.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji

Własność Gmina Miejska Zabrze-

(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji o
zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***

Nowa sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły.

Wskaźniki****
Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji
(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc, rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji

powierzchnia zabudowy
powierzchnia użytkowa
kubatura

Termin nieokreślony

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowę. Decyzja nr 697/11

(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu
(kwota brutto w PLN)

- 1161,94 m2
- 1049,68 m2
- 7832 m3

Koszt budowy około 4,5 mln. zł. brutto.

planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

Źródła finansowania
inwestycji

675 000 zł.

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
Wydział Inwestycji i Remontów, Elżbieta Kujawa, Tel. 32/3733517

Karta 24
Nazwa inwestycji:
/tytuł projektu/
Działanie*:

„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem, przy Szkole Podstawowej nr 15
w Zabrzu, przy ul. Czołgistów 1.”
działania związane z elementami
inwestycyjny XII.

infrastruktury przedszkolnej i kształcenia zawodowego- priorytet

Cel tematyczny oraz priorytet wzmocnienie potencjału edukacyjnego- XI
inwestycyjny**:
Informacje o wnioskodawcy:
(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Zabrzu

Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź miejsca
realizacji inwestycji, - adres: ulica,
numer)

41-800 Zabrze, ul. Czołgistów 1, działka nr 5740/129

Ogólny opis projektu

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano prawomocne pozwole-

(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

nie na budowę. Decyzja nr 831/2007 oraz zamienna decyzja nr 733/2012.
Zakres budowy obejmuje budowę:
j) segment A – sala gimnastyczna , dach dwuspadowy w technologii wiązarów drewnianych o kącie nachylenia 5%.
wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zew. murowane ocieplone styropianem, stolarka aluminiowa.

k) segment B – zaplecze socjalne dach dwuspadowy w technologii wiązarów drewnianych o kącie nachylenia 5%.
wykonany w w technologii tradycyjnej. Ściany zew. murowane ocieplone styropianem, stolarka PCV. Zaplecze socjalne składa się z zespołów sanitarnych z szatniami.

l)
Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji

segment C – łącznik wykonany w technologii tradycyjnej ze stropem żelbetowym.

Własność Gmina Miejska Zabrze- trwały zarząd SP15

(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji o
zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***

Wskaźniki****

Projektowany obiekt składa się z trzech segmentów: sali gimnastycznej, budynku zaplecza
socjalnego z szatniami i toaletami dla uczniów oraz łącznika. Obiekt połączony jest łącznikiem
z istniejącym budynkiem szkoły w poziomie przyziemia. Projektowany obiekt posiada dwa wejścia
z zewnątrz.

Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji
(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc, rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

Segment A – sala gimnastyczna:
kubatura: ~ 3660 m3
powierzchnia użytkowa: 349,09 m2
Segment B – zaplecze socjalne
kubatura: ~ 740 m3
powierzchnia użytkowa: 158,94 m
Segment C – łącznik
kubatura: ~ 50 m3
powierzchnia użytkowa: 9,00 m

Termin 16 miesięcy od podpisania umowy (umowa w trakcie podpisu)

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowę. Decyzja nr 831/2007 oraz zamienna decyzja nr 733/2012. W drodze przetargu
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację.

Koszt budowy około 1,7mln zł. brutto.

(kwota brutto w PLN)
planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

Źródła finansowania
inwestycji

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

inne:

255 000,00 zł.

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
Wydział Inwestycji i Remontów, Elżbieta Kujawa, Tel. 32/3733517

Karta 25
Nazwa inwestycji:

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania p.n.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół Sportowych w Zabrzu przy ul. Płaskowickiej 2”.

/tytuł projektu/
Działanie*:
Cel tematyczny oraz priorytet
inwestycyjny**:
Informacje o wnioskodawcy:

Wydział Inwestycji i Remontów

(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Lokalizacja przedsięwzięcia

Zabrze, ul. Płaskowickiej 2

(należy podać miejsce bądź miejsca
realizacji inwestycji, - adres: ulica,
numer)

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

3. budowę nowej sali gimnastycznej wraz z kompletnym wyposażeniem
4. rozbudowę istniejącej sali gimnastycznej
5. budowę łącznika między obiema salami i budynkiem szkoły.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji

Działki : 3066/311; 3065/307; 1902/310; 1908/310; 4930/311; 1901/311
Gmina Miejska Zabrze – własność
Zespół Szkół Sportowych – Zarząd trwały

(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji o
zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***

Wskaźniki****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji
(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Sala do ćwiczeń o wym. 40X40X9m z podłogą przemysłową (dostawa i montaż specjalistycznego
wyposażenia do ćwiczeń gimnastycznych dla gimnastyki sportowej kobiet i mężczyzn;
 4 węzły sanitarne tzn. szatnie wraz toaletami i prysznicami (po 2 dla dziewcząt i chłopców);
 2 pokoje trenerskie (damski i męski);
 1 magazyn;
 1 pomieszczenie gospodarcze;
 3 pomieszczenia pomocnicze;
 2 toalety ogólnodostępne (1 damska i 1 męska z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych);
 widownia w formie balkonu.
W ramach inwestycji planowana jest również rozbudowa istniejącej sali oraz połączenie łącznikiem
istniejącej sali z budowaną nową salą i budynkiem szkoły.


Rezultaty*****
Na budowę sali planuje się uzyskanie dofinansowania w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, gdzie aplikowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki odbywa się w 2 etapach:
m) I etap – zgłoszenie do Planu Wieloletniego;
n) II etap – zgłoszenie do Planu Rocznego, po zakwalifikowaniu w etapie I

16. W takcie opracowania jest koncepcja programowo-przestrzennej (4 egz.) wraz z wizualizacją oraz wstępnym
zestawieniem kosztów realizacji dla celów uzgodnienia rozwiązań projektowych z Polskim Związkiem Gimnastycznym ii złożenia wniosku o aplikowanie o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Planowany koszt realizacji
projektu

Około 8 000 000,00 zł

(kwota brutto w PLN)
planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

Źródła finansowania
inwestycji

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu jest zakwalifikowanie zadania do Planu
Rocznego i akceptacja przez Ministra złożonego do Ministerstwa wniosku inwestycyjnego.
Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść do 50% wydatków
kwalifikowanych zadania z wyjątkiem:
- zadań inwestycyjnych dotyczących szkoły mistrzostwa sportowego, w zakresie obiektów
sportowych niezbędnych dla prowadzonego szkolenia sportowego – do 70% wydatków
kwalifikowanych.
Elżbieta Urbaniak Tel. 37-33-424
Renata Bednorz Tel. 37-33-517

Karta 31
Nazwa inwestycji:
/tytuł projektu/
Działanie*:

Zagospodarowanie terenu wokół Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”
10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Konkurs, Regionalny Program Operacyjny Województwa Ś l ąskiego na lata 2014-2020

Cel tematyczny oraz priorytet
inwestycyjny**:
Informacje o wnioskodawcy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź miejsca
realizacji inwestycji, - adres: ulica,
numer)

Zabrze, ul. 3 Maja 93 wraz z przyległym otoczeniem, ul. Wilibalda Winklera

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

Zadanie 1 Zagospodarowanie terenu ZKWK „Guido” oraz terenu przyleg łego Zabrze, ul. 3 Maja 93
Projekt polega na opracowaniu i wdrożeniu nowej koncepcji zagospodarowania terenu wokół kopalni „Guido”.
Realizacja założeń projektowych przyczyni się do ożywienia dotychczasowej przestrzeni, która stanie atrakcyjnym
miejscem nie tylko dla turystów, ale także mieszkańców dzielnicy „Guido”. Projekt obejmuje :
17. Demontaż istniejących dróg i chodników,
18. Zabezpieczenie lub przełożenie sieci uzbrojenia w zale żno ści od uzyskanych warunków
technicznych,
19. Przebudowa placu przedwejściowego do szybu – zamontowanie obiektów małej architektury,
Zadanie 2 Uporządkowanie układu komunikacyjnego w obr ębie ZKWK „Guido” oraz terenów przyleg łych
Projekt ma na celu opracowanie i wdro żenie koncepcji uporządkowania i przebudowy układu komunikacyjnego w
obrębie ZKWK „Guido”. Realizacja założe ń projektowych zwiększy atrakcyjno ść i bezpiecze ństwo dojazdu do
obiektu, a także pozwoli zwiększyć dostępną liczbę miejsc parkingowych dla turystów. Projekt obejmuje:
20.
Demontaż istniejących dróg i chodników,
21. Zabezpieczenie lub przełożenie sieci uzbrojenia w zale żno ści od uzyskanych warunków
technicznych,
22.
Prace związane ze zmianą układu komunikacyjnego wewnątrz obszaru Muzeum Górnictwa
Węglowego – przeniesienie głównego wjazdu z ul. 3 Maja na ul. Wilibalda Winklera,
23.
Budowa nowych miejsc parkingowych dla gości.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji

Własność Gminy Miejskiej Zabrze, pozostały obszar należy do Województwa Ś l ąskiego oraz Skarbu Pa ństwa w
Zarządzie Dozut Tagor sp. z o. o.
Działka nr 1923/71 – wieczyste użytkowanie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji o
zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***

Wskaźniki**** Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 4.632 m2
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury
Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji

Zadanie 1: 2016-2023
Zadanie 2: 2016-2023

(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc, rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji

Koncepcja zagospodarowania terenu z 2013 r., opinia geotechniczna z 2013 r.

(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

Zadanie 1: 2.952.000,00 zł
Zadanie 2: 12.054.000,00 zł

(kwota brutto w PLN)

Źródła finansowania
inwestycji

planowany
Zadanie: 442 800,00 zł
wkład własny Zadanie 2: 1 808 100,00 zł
do projektu
(min.
15%
kosztów
inwestycji)
planowane
Zadanie 1: 2 509 200,00 zł
dofinansowanie Zadanie 2: 10 245 900,00 zł
ze środków
Unii
Europejskiej
(max.
85%
kosztów
inwestycji)

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Aleksandra Margas
+48 (32) 630 30 91 wew. 2210
e-mail: amagras@muzeumgornictwa.pl
Fax 32 277 11 25

Karta 32
Nazwa inwestycji:
/tytuł projektu/
Działanie*:

Rewitalizacja terenu zespołu zabudowy dawnej Kopalni Królowa Luiza, obecnie Sztolnia Królowa Luiza
10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Konkurs, Regionalny Program Operacyjny Województwa Ś l ąskiego na lata 2014-2020

Cel tematyczny oraz priorytet
inwestycyjny**:
Informacje o wnioskodawcy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)
Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź
miejsca realizacji inwestycji, adres: ulica, numer)

Zabrze, ul. Wolności 410
Zabrze, ul. Wolności 387

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

Sytuacja prawna terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji

Projekt stanowi kolejny etap działań, mających na celu rewitalizację historycznej zabudowy dawnej kopalni
Królowa Luiza w Zabrzu, przede wszystkim budynku maszynowni szybu Prinz Schonaich, budynku dawnej
skraplarni powietrza (warsztat elektryczny), dawnej bocznicy kolejowej zakładu przeróbczego, obecnie tzw. niecka
parkingowa, znajdujących się w części naziemnej Sztolni Królowa Luiza oraz budynku dawnej cechowni.
Działania te zmierzają do zmiany sposobu zagospodarowania wpisanych do rejestru zabytków województwa
śląskiego, poprzemysłowych budynków oraz ich otoczenia wraz ze zmianą funkcji. Poprzez adaptację i
dostosowanie owych budynków wraz z otoczeniem do celów kulturalnych, turystycznych i edukacyjnych oraz w
przypadku cechowni administracyjno-magazynowych, zadanie przyczyni się do rozszerzenia, zwiększenia
atrakcyjności oraz zróżnicowania oferty, a tym samym przyciągnięcia nowej grupy odbiorców do Muzeum.
Zakres obejmuje m.in. prace budowlane, adaptacyjne, uporządkowanie, zagospodarowanie terenu całego
zespołu, wraz z otoczeniem oraz ciągów komunikacyjnych. Działania te pozwolą wykorzystać na cele kulturalnoturystyczno-edukacyjne oraz na cele administracyjno-magazynowe, obecnie nieużytkowane i w znacznym stopniu
zdegradowane zabytkowe budynki, wzbogacając obecnie tworzony produkt turystyczny jakim jest Główna
Kluczowa Sztolnia Dziedziczna.
W ramach projektu przewidziano również dostosowanie infrastruktury okołoturystycznej do obsługi większej liczby
odwiedzających.
Większość działek stanowi własność lub znajduje się w użyczeniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Działka nr 4375/64 - własność Skarb Państwa, użytkowanie Gmina Miejska Zabrze
Działka nr 2755/36 - własność Skarb Państwa, użytkowanie Gmina Miejska Zabrze

(określenie formy własno ści
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej
informacji o zarządzającym
gruntem/nieruchomością)
Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***
Wskaźniki****
Rezultaty*****

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 18373 m2
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji
(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc, rok)

2016-2023

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna
itp…)

Projekt planowany do realizacji

Planowany koszt realizacji
projektu
(kwota brutto w PLN)
Źródła finansowania inwestycji

15 000 000,00 PLN

planowany
wkład własny
do projektu
(min. 15%
kosztów
inwestycji)

2 250 000,00 PLN

planowane
12 750 000,00 PLN
dofinansowanie
ze środków Unii
Europejskiej
(max. 85%
kosztów
inwestycji)
inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Aleksandra Margas
+48 (32) 630 30 91 wew. 2210
e-mail: amagras@muzeumgornictwa.pl
Fax 32 277 11 25

Karta 33
Nazwa inwestycji:
/tytuł projektu/
Działanie*:

Rewitalizacja dawnego Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu
10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Konkurs, Regionalny Program Operacyjny Województwa Ś l ąskiego na lata 2014-2020

Cel tematyczny oraz priorytet
inwestycyjny**:
Informacje o wnioskodawcy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)
Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź
miejsca realizacji inwestycji, adres: ulica, numer)

Zabrze, ul. Sienkiewicza 43

Ogólny opis projektu

Projekt stanowi kolejny etap działań, mających na celu rewitalizację historycznej infrastruktury naziemnej i
podziemnej dawnej kopalni Królowa Luiza i Zabrze-Bielszowice w Zabrzu w rejonie ul. Sienkiewicza 43,
zmierzających do zmiany sposobu zagospodarowania zabytkowych, poprzemysłowych przestrzeni na cele
kulturalne, turystyczne i edukacyjne. Poprzez adaptację i dostosowanie podziemnych oraz naziemnych części
Kopalni, zadanie przyczyni się do rozszerzenia, zwiększenia atrakcyjno ści i zró żnicowania oferty, a tym samym
przyciągnięcia nowych grup odbiorców. Zakres projektu obejmuje m.in. dostosowanie obiektów dla dzieci,
wyrobisk z nimi powiązanych dla ulepszenia tematycznych produktów turystycznych, kulturalnych i edukacyjnych.
Działania te, poprzez wykorzystanie potencjału atrakcyjnych przestrzeni, umo żliwią przyci ągni ęcie nowych grup
odbiorców, będąc jednocześnie gwarantem ich bezpiecze ństwa i właściwej obsługi.
W ramach projektu przewidziano również dostosowanie infrastruktury okołoturystycznej do obsługi większej liczby
odwiedzających, poprzez przebudowę istniejących obiektów naziemnych związanych z obsługą ruchu
turystycznego oraz utworzenie parkingu i sąsiadującego parku tematycznego. Zakres obejmuje m.in. prace
budowlane, adaptacyjne, uporządkowanie, zagospodarowanie terenu całego zespołu, wraz z otoczeniem oraz
ciągów komunikacyjnych.

(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

Sytuacja prawna terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji

Większość działek stanowi własność lub znajduje się w użyczeniu lub dzierżawie Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu

(określenie formy własno ści
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej
informacji o zarządzającym
gruntem/nieruchomością)
Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***
Wskaźniki**** Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 28 598 m2
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji
(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc, rok)

Rezultaty*****
2016-2023

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna
itp…)

Projekt w trakcie realizacji

Planowany koszt realizacji
projektu
(kwota brutto w PLN)

5 000 000,00 PLN

Źródła finansowania inwestycji

planowany
wkład własny
do projektu
(min. 15%
kosztów
inwestycji)

750 000,00 PLN

planowane
4 250 000,00 PLN
dofinansowanie
ze środków
Unii
Europejskiej
(max. 85%
kosztów
inwestycji)
inne:
Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Aleksandra Margas
+48 (32) 630 30 91 wew. 2210
e-mail: amagras@muzeumgornictwa.pl
Fax 32 277 11 25

Karta 34
Nazwa inwestycji:

„Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców za pomocą technik IT”

/tytuł projektu/
Działanie*:

poprawa stanu środowiska miejskiego;

Cel tematyczny oraz priorytet poprawa stanu środowiska miejskiego;
inwestycyjny**:
Informacje o wnioskodawcy:
(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Urząd Miejski w Zabrzu
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Teren miasta Zabrze w miejscach niebezpiecznych oraz miejscach zagrożonych
(należy podać miejsce bądź miejsca przestępczością.
Lokalizacja przedsięwzięcia

realizacji inwestycji, - adres: ulica,
numer)

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

Montaż kamer monitoringu wizyjnego, które za pomocą sieci światłowodowej i radiowej
przesyłają sygnał z kamer do Nadrzędnego Centrum Nadzoru Wizyjnego
Głównym celem budowy monitoringu miejskiego jest wzrost poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców i poprawa wizerunku miasta poprzez:
- działania i oddziaływanie prewencyjne,
- przeciwdziałanie aktom wandalizmu,
- zmniejszanie przestępczości,
- kontrolowanie ruch drogowego,
- kontrolowanie stanu rzek i warunków pogodowych.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji

własność Urzędu Miejskiego w Zabrzu

(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji o
zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Produkty***
Wskaźniki****
Rezultaty*****

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji

od 2009 r.

(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji

Koncepcja Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze na lata 2010-2016

(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

Planowany koszt realizacji
projektu

11 142 920,00 PLN

(kwota brutto w PLN)
planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

100 % środków własnych

Źródła finansowania
inwestycji

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Artur Nowakowski
Adam Janoszczyk
32 3733493, 32 3733419
sekretariat_zkol@um.zabrze.pl

Karta 35
Nazwa inwestycji:
/tytuł projektu/
Działanie*:

Rewitalizacja działki nr 2970/34, nr księgi wieczystej KW-GL1Z/00000752/9
tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield

Cel tematyczny oraz priorytet wzmocnienie konkurencyjności MŚP-III
inwestycyjny**:
Informacje o wnioskodawcy:

Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu

(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)

Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź
miejsca realizacji inwestycji, adres: ulica, numer)

Działka nr 2970/34, nr księgi wieczystej KW-GL1Z/00000752/9

Ogólny opis projektu
(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości oparty o ideę inkubatora przedsiębiorczości (parku
technologicznego), skupiającego podmioty gospodarcze zainteresowane prowadzeniem działalności
gospodarczej zwłaszcza w dziedzinach IT i budownictwa enegrooszczędnego, w oparciu o współpracę
z placówkami naukowymi. Stworzenie nowych miejsc pracy.
Projekt przewiduje przygotowanie zdegradowanych terenów po byłej kopalni Zabrze, obejmujących
działkę nr nr 2970/34.
Efektem "twardym" będzie przygotowanie terenu w zakresie: rekultywacji, niwelacji, podziału
nieruchomości, wykonania infrastruktury oraz komunikacji wewnętrznej.
Efektem "miękkim" będzie stworzenie mechanizmów szeroko pojętej pomoc przedsiębiorcom w
pozyskiwaniu środków na realizację projektów, pomoc w bieżącej obsłudze działalności,
koordynowanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami w ramach tematycznych klastrów. Wsparcie
szkoleniowo-doradcze. Projekt przyczyni się do rozwoju innowacyjnych mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez działalność Parku Technologicznego, Centrum Transferu Technologii i innych
działań wspierających w tym związanych z edukacją oraz praktycznym wdrażaniem projektów
badawczych. Efektem będzie również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i bezrobociu.
Realizacja projektu pozwoli na stworzenie dodatkowych miejsc pracy i będzie szansą na ożywienie
gospodarcze zdegradowanej części dzielnicy Zabrza - zaborze południe.
Należy również podkreślić że projekt będzie komplementarny względem zrealizowanej na części
działki inwestycji Zabrzańskie Centrum Innowacji i stanowił będzie kolejnym etap rozwoju idei Parku
technologicznego.

Sytuacja prawna
terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji
(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej informacji
o zarządzającym
gruntem/nieruchomością)

Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji

Obecnie teren jest własnością skarbu Państwa a Stowarzyszenie Misericordia dzierżawcą terenu.
Zarządzającym nieruchomością jest Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu
Stowarzyszenie jest organizacja pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego.
Stowarzyszenie na części dzierżawionego gruntu realizowała projekt inwestycyjny pn. „Budowa
Zabrzańskiego Centrum Innowacji”. Pozostała większa część działki wymaga intensywnych prac
rewitalizacyjnych.
Oprócz w/w działalności Stowarzyszenie prowadzi największą w Zabrzu niepubliczną szkołę o
uprawnieniach szkoły publicznej, w której kształcą się słuchacze w Szkole Podstawowej dla Dorosłych,
Gimnazjum dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz w Szkole Policealnej.
Stowarzyszenie prowadzi także Uniwersytet Otwartego Trzeciego Wieku gdzie nie tylko osoby starsze,
mogą pogłębiać swoją wiedzę z różnych dziedzin. Prowadzi także Lokalna Akademię Informatyczną, w
tym edukację specjalistyczną w zakresie sieci komputerowych i bezpieczeństwa sieci, Centra
Egzaminacyjne Pearson VUE, ECDL i Certiport oraz Biuro Porad Obywatelskich, gdzie można
skorzystać z nieodpłatnej porady doradcy w różnych dziedzinach życia.
Produkty***

teren inwestycyjny na obszarach typu brownfield – priorytet inwestycyjny III

Wskaźniki****

liczbę stworzonych terenów inwestycyjnych - 1

Rezultaty*****

Rewitalizacja terenu o powierzchni ok 38000

Okres rzeczowej realizacji przewiduje się na lata 2016-2023

(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc,rok)

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna itp…)

m2

Koncepcja

Planowany koszt realizacji
projektu

1 000 000

(kwota brutto w PLN)
planowany wkład
własny do projektu
(min. 15% kosztów
inwestycji)

Źródła finansowania
inwestycji

planowane
dofinansowanie ze
środków
Unii Europejskiej
(max. 85% kosztów
inwestycji)

inne:

Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu, Jan Lesiak, tel. 32 376 90 20, 603757087
jan.lesiak@wszechnica.zabrze.pl, fax: 32 376 90 21

Karta 36
Nazwa inwestycji:
/tytuł projektu/
Działanie*:
Cel tematyczny oraz priorytet
inwestycyjny**:

Informacje o wnioskodawcy:

Rewitalizacja wieży ci śnie ń na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i naukowe
10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Regionalny Program Operacyjny Województwa Ś l ąskiego na
lata 2014-2020
Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny
Oś priorytetowa X: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Priorytet inwestycyjny – 9b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach
miejskich i wiejskich;
Zakład Górniczy „Siltech” sp. z o.o. / Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

(zgłaszający, jednostka
odpowiedzialna za realizację
inwestycji)
Lokalizacja przedsięwzięcia
(należy podać miejsce bądź
miejsca realizacji inwestycji, adres: ulica, numer)

Zabrze, ul. Jana Zamoyskiego 2

Ogólny opis projektu

Projekt stanowi istotny etap działań, mających na celu rewitalizację historycznych obiektów poprzemysłowych na
terenie Zabrza, w tym wypadku wie ży ci śnie ń, która jest wyłączona z eksploatacji. Zostanie ona poddana
modernizacji i adaptacji na cele kulturalne, społeczne oraz edukacyjne i naukowe. Ze względu na swoje centralne
położenie, będzie miejscem spotkań i aktywizacji kulturalno-społecznej mieszka ńców, a przede wszystkim
miejscem komunikacji społecznej, gdzie będą tworzone i komunikowane tre ści o charakterze kulturalnym i
społecznym. Ponadto będą w obiekcie realizowane cele edukacyjne poprzez docelowe utworzenie tam o środka
edukacyjnego, w którym słuchacze będą mogli nie tylko poszerzy ć swoją wiedzę ale równie ż zdoby ć nowe
doświadczenie oraz umiejętno ści przydatne w życiu codziennym.
Wieża zostanie włączona w zabrza ński kompleks obiektów poprzemysłowych oraz objęta ochroną w formie Parku
Kulturowego. Poprzez adaptację i dostosowanie budynku wraz z otoczeniem do celów kulturalnych, społecznych i
edukacyjnych, zadanie przyczyni się do rozszerzenia, zwiększenia atrakcyjno ści oraz zró żnicowania
poprzemysłowej oferty miasta. Zakres obejmuje m.in. prace budowlane, adaptacyjne, uporządkowanie,
zagospodarowanie terenu wokół wieży, wraz z otoczeniem oraz ciągów komunikacyjnych. Działania te pozwolą
wykorzystać na cele kulturalno-społeczno-edukacyjne, obecnie nieu żytkowanego i w znacznym stopniu
zdegradowanego historycznego budynku.

(zakres prac wykonanych oraz
przewidzianych do wykonania,
krótki opis)

Sytuacja prawna terenu/obiektu
przewidzianego do realizacji
inwestycji

Działka nr 2266/3 – planowana do pozyskania przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Działka nr 2265/3 – planowana do pozyskania przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

(określenie formy własności
gruntu/nieruchomości,
przedstawienie bieżącej
informacji o zarządzającym
gruntem/nieruchomością)
Mierzalne efekty realizacji
planowanej inwestycji

Okres rzeczowej realizacji
inwestycji
(proszę podać planowaną datę
rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji – miesiąc, rok)

Produkty***
Wskaźniki****

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 8690 m2
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury

Rezultaty*****
2016-2023

Stopień przygotowania
dokumentacji
(należy podać rodzaj posiadanej
dokumentacji - koncepcja,
pozwolenia, dok. techniczna
itp…)

Projekt planowany do realizacji

Planowany koszt realizacji
projektu
(kwota brutto w PLN)

11 800 000,00 PLN

Źródła finansowania inwestycji

planowany
wkład własny
do projektu
(min. 15%
kosztów
inwestycji)

1 770 000,00 PLN

planowane
10 030 000,00 PLN
dofinansowanie
ze środków
Unii
Europejskiej
(max. 85%
kosztów
inwestycji)
inne:
Dane osoby do kontaktu:
(Instytucja, nazwisko i imię,
tel., mail, fax.)

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Aleksandra Margas
+48 (32) 630 30 91 wew. 2210
e-mail: amagras@muzeumgornictwa.pl
Fax 32 277 11 25

