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1

Rewitalizacja 

społeczna 

bezrobotnych 

mieszkańców 

Bytomia poprzez 

aktywizację 

zawodową - etap I 

Powiatowy 

Urząd Pracy

w Bytomiu 

Przedmiotem projektu są działania 

obejmujące: diagnozę potrzeb i możliwości 

rozwoju zawodowego oraz poradnictwo 

zawodowe dla 50 osób bezrobotnych, 

pośrednictwo pracy dla 330 osób 

bezrobotnych, szkolenia zawodowe dla 50 

uczestników projektu, zdobycie doświadczenia 

zawodowego przez 300 uczestników projektu 

dzięki odbytym stażom, zdobycie zatrudnienia 

przez 30 osób dzięki pracom interwencyjnym. 

siedziba PUP - ul. 

Łagiewnicka 15                    

działania w ramach 

projektu 

skierowane do 

osób z obszaru 

rewitalizacji 

(Bobrek, 

Śródmieście, 

Śródmieście 

Zachód, 

Śródmieście 

Północ, Rozbark, 

Kolonia Zgorzelec)      

x x x

RPO WSL - OSI 

7.1.3

Poprawa zdolności 

do zatrudnienia 

osób 

poszukujących 

pracy i 

pozostających bez 

zatrudnienia - 

konkurs

2 913 804,06 II kw. 2017 - I 

kw. 2019 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, po opuszczeniu 

programu - 64 osoby,  Liczba osób, 

które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu - 50 osób, 

Liczba osób bezrobotnych w tym 

długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie -380 osób, 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem 

w programie - 50 osób, Liczba osób 

z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie - 10 osób, 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 

objętych wsparciem w programie - 

20 osób, Liczba osób o niskich 

kwalifikacjach objętych wsparciem 

w programie - 100 osób. Źródło 

weryfikacji wskaźnika: system 

SYRIUSZ, rejestry PUP. 
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2

Rewitalizacja 

społeczna 

bezrobotnych 

mieszkańców 

Bytomia poprzez 

aktywizację 

zawodową - etap II

Powiatowy 

Urząd Pracy

w Bytomiu 

Przedmiotem projektu są działania 

obejmujące: diagnozę potrzeb i możliwości 

rozwoju zawodowego oraz poradnictwo 

zawodowe dla 60 osób bezrobotnych, 

pośrednictwo pracy dla 393 osób 

bezrobotnych, szkolenia zawodowe dla 60 

uczestników projektu, zdobycie doświadczenia 

zawodowego przez 363 uczestników projektu 

dzięki odbytym stażom, zdobycie zatrudnienia 

przez 30 osób dzięki pracom interwencyjnym. 

siedziba PUP - ul. 

Łagiewnicka 15                    

działania w ramach 

projektu 

skierowane do 

osób z obszaru 

rewitalizacji 

(Bobrek, 

Śródmieście, 

Śródmieście 

Zachód, 

Śródmieście 

Północ, Rozbark, 

Kolonia Zgorzelec)      

x x x

RPO WSL - OSI 

7.1.3

Poprawa zdolności 

do zatrudnienia 

osób 

poszukujących 

pracy i 

pozostających bez 

zatrudnienia - 

konkurs

3 457 195,94 II kw. 2019 - I 

kw. 2021

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, po opuszczeniu 

programu - 64 osoby, Liczba osób, 

które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu - 60 osób, 

Liczba osób bezrobotnych w tym 

długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie - 453 osób, 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem 

w programie - 50 osób, Liczba osób 

z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie - 10 osób, 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 

objętych wsparciem w programie - 

20 osób, Liczba osób o niskich 

kwalifikacjach objętych wsparciem 

w programie - 100 osób. Źródło 

weryfikacji wskaźnika: system 

SYRIUSZ, rejestry PUP. 
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Rewitalizacja 

społeczna 

bezrobotnych 

mieszkańców 

Bytomia poprzez 

specjalistyczne 

szkolenia 

zawodowe w 

wybranych 

zawodach 

rzemieślniczych 

Powiatowy 

Urząd Pracy w 

Bytomiu

Przedmiotem projektu są działania 

obejmujące: diagnozę potrzeb i możliwości 

rozwoju zawodowego oraz poradnictwo 

zawodowe dla 70 osób bezrobotnych, 

pośrednictwo pracy dla 70 osób bezrobotnych, 

szkolenia zawodowe wraz z praktyką 

zawodową w zawodach deficytowych dla 70 

uczestników projektu, praktyczną naukę 

zawodu, zdobycie doświadczenia 

zawodowego, umiejętności praktycznych, 

poprzez udział 60 osób w 3 miesięcznych 

stażach, możliwość uzyskania tytułu 

czeladnika dla min. 10 uczestników projektu. 

siedziba PUP - ul. 

Łagiewnicka 15                    

działania w ramach 

projektu 

skierowane do 

osób z obszaru 

rewitalizacji 

(Bobrek, 

Śródmieście, 

Śródmieście 

Zachód, 

Śródmieście 

Północ, Rozbark, 

Kolonia Zgorzelec)      

x x x

RPO WSL - OSI 

7.1.3

Poprawa zdolności 

do zatrudnienia 

osób 

poszukujących 

pracy i 

pozostających bez 

zatrudnienia – 

konkurs

1 362 574,00 II kw. 2017 - I 

kw. 2019 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, po opuszczeniu 

programu - 16 osób,  Liczba osób, 

które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu - 70 osób, 

Liczba osób bezrobotnych w tym 

długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie– 70 osób, 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem 

w programie - 35 osób, Liczba osób 

z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie - 2 osoby, 

Liczba osób o niskich 

kwalifikacjach objętych wsparciem 

w programie  – 10 osób. Źródło 

weryfikacji wskaźnika: system 

SYRIUSZ, rejestry PUP.

4

Droga do 

aktywności 

zawodowej 

Bytomska 

Agencja 

Rozwoju 

Inwestycji Sp. z 

o.o. we 

współpracy z 

Urzędem 

Miejskim i OSiR

Celem przedsięwzięcia będzie: 1. poprawa 

zdolności do zatrudnienia osób poszukujących 

pracy i pozostających bez zatrudnienia 

poprzez aktywizację zawodową osób powyżej 

30 roku życia, doskonalenie usług 

pośrednictwa pracy, doradztwo zawodowe. 2. 

Wsparcie osób bezrobotnych poprzez 

aktywizację zawodową mającą na celu 

zdobycie odpowiednich kwalifikacji i 

umiejętności, które pozwolą na aktywną i 

długotrwałą obecność na rynku pracy. 

BARI - Rynek 19  

działania w ramach 

projektu 

skierowane do 

osób z obszaru 

rewitalizacji 

(Bobrek, 

Śródmieście, 

Śródmieście 

Zachód, 

Śródmieście 

Północ, Rozbark, 

Kolonia Zgorzelec)      

x x x

RPO WSL - OSI 

7.1.3 

Poprawa zdolności 

do zatrudnienia 

osób 

poszukujących 

pracy i 

pozostających bez 

zatrudnienia – 

konkurs

3 299 891,28 III kw. 2017 - 

II kw. 2019 

Aktywizacja zawodowa: 240 osoby 

bezrobotne;                                 

Liczba osób, które zdobyły 

doświadczenie zawodowe dzięki 

stażom: 120 osoby

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu: 180 osób; 

Liczba osób pracujących po 

opuszczeniu programu: 94 osoby 

(prace interwencyjne).

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

umowy stażowe, certyfikaty, umowy 

o pracę. 



Załącznik nr 2 do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+

5

Poprawa zdolności 

do zatrudnienia 

osób poszukujących 

pracy i 

pozostających bez 

pracy na obszarach 

rewitalizowanych 

AGC Bytom Sp. 

z o.o. we 

współpracy ze 

Stowarzyszenie

m Bytomski 

Golf 

W ramach przedsięwzięcia planuje się 

zorganizować wsparcie w zakresie określania 

ścieżki zawodowej, prowadzące do wejście na 

rynek pracy i podjęcia zatrudnienia przez 

uczestnika projektu, tj. diagnoza potrzeb osób 

pozostających bez zatrudnienia, poradnictwo 

zawodowe, praca z trenerem zatrudnienia, 

szkolenia zgodne z kwalifikacjami i 

kompetencjami wspieranej osoby, staże i 

praktyki zawodowe, pośrednictwo pracy, 

subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie 

wspomagane.

ul. Golfowa 3, 

Podobszar 

rewitalizacji 25, 

działania 

skierowane do 

mieszkańców 

obszaru 

rewitalizacji

x

RPO WSL - OSI 

7.1.3

Poprawa zdolności 

do zatrudnienia 

osób 

poszukujących 

pracy i 

pozostających bez 

zatrudnienia – 

konkurs

300 000,00 I kw. 2017 - 

IV kw. 2020

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, po opuszczeniu 

programu (obligatoryjny) - 5, Liczba 

osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu 

(obligatoryjny) - 15, Liczba osób 

bezrobotnych w tym długotrwale 

bezrobotnych, objętych wsparciem 

w programie (obligatoryjny) - 3, 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem 

w programie (obligatoryjny) - 2, 

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie 

(obligatoryjny) - 2, Liczba osób 

biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie 

(obligatoryjny) - 2, Liczba osób w 

wieku 50 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie 

(obligatoryjny) - 4, Liczba osób o 

niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie 

(obligatoryjny) - 2. Źródło 

weryfikacji wskaźnika: listy 

obecności, podpisane umowy, 

raporty beneficjenta.
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Lepszy start, praca, 

lepsze jutro

TSL Silesia Sp. 

z o.o.

Przedmiotem projektu będzie 

przeprowadzenie: kursu celno-spedycyjnego, 

kursu podstaw księgowości, kursu dla 

kierowców wózków jezdniowych z napędem 

silnikowym w celu podnoszenia kwalifikacji 

osób długotrwale bezrobotnych. 

ul. Rycerska 9

x x x

RPO WSL - OSI 

7.1.3

Poprawa zdolności 

do zatrudnienia 

osób 

poszukujących 

pracy i 

pozostających bez 

zatrudnienia – 

konkurs

376 810,00 II kw. 2017 - II 

kw. 2019

Liczba osób bezrobotnych, które 

otrzymały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu - 84 osoby, 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, po opuszczeniu 

programu - 3 osoby, Liczba osób 

bezrobotnych, w tym długotrwale 

bezrobotnych, objętych wsparciem 

w programie - 84 osoby, Liczba 

osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie - 

15 osób, Liczba osób biernych 

zawodowo objętych wsparciem w 

programie - 15 osób, Liczba osób w 

wieku 50 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie - 5 osób, 

Liczba osób o niskich 

kwalifikacjach objętych wsparciem 

w programie - 20 osób. Źródło 

weryfikacji wskaźnika: listy 

obecności, ankiety służące ocenie 

poziomu osiągniętych rezultatów, 

testy sprawdzające wiedzę 

uczestników na początku i końcu 

kursu, obserwacje i wywiady z 

uczestnikami i wykładowcami, 

umowy o pracę i odbycie stażu, 

dane z PUP. 
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KRYSTYNA 

Aktywne 

Zatrudnienie 7.1.3

Armada 

Development 

S.A. we 

współpracy z 

Fajną 

Spółdzielnią 

Socjalną

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 

warsztatów specjalistycznych z opcją wynajmu 

dla działalności gospodarczej.

Zabrzańska 7 i 

podobszar 25

x

RPO WSL - OSI 

7.1.3

Poprawa zdolności 

do zatrudnienia 

osób 

poszukujących 

pracy i 

pozostających bez 

zatrudnienia – 

konkurs

3 675 000,00 II kw. 2017 - 

III kw. 2019

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, po opuszczeniu 

programu (obligatoryjny) - 100, 

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu (obligatoryjny) - 20, 

Liczba osób bezrobotnych w tym 

długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie - 250, 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem 

w programie - 150, Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie - 50, 

Liczba osób biernych zawodowo 

objętych wsparciem w programie - 

100, Liczba osób w wieku 50 lat i 

więcej objętych wsparciem w 

programie - 80, Liczba osób o 

niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie - 70. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty beneficjenta.

8

Bytomski Inkubator 

Społeczny 

ROZBANA - 

Aktywne 

Zatrudnienie 7.1.3

FAJNA 

Spółdzielnia 

Socjalna we 

współpracy z 

EMAT 

Wolsztyn

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 

warsztatów specjalistycznych z opcją wynajmu 

dla działalności gospodarczej.

podobszar 12 

Rozbark, teren 

dawnych Zakładów 

Naprawczych 

Górnośląskich 

Kolei 

Wąskotorowych

x

RPO WSL - OSI 

7.1.3

Poprawa zdolności 

do zatrudnienia 

osób 

poszukujących 

pracy i 

pozostających bez 

zatrudnienia – 

konkurs                 

3 675 000,00 II kw. 2017- III 

kw. 2019

Liczba osób bezrobotnych w tym 

długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie - 250, 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem 

w programie - 150, Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie - 50, 

Liczba osób biernych zawodowo 

objętych wsparciem w programie - 

100, Liczba osób w wieku 50 lat i 

więcej objętych wsparciem w 

programie - 80, Liczba osób o 

niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie - 70, 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, po opuszczeniu 

programu - 100, Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu - 200.  

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty beneficjenta.
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Zielony Bytom - 

Nowy start

Bytomsko-

Radzionkowska 

Spółdzielnia 

Socjalna we 

współpracy 

Bytomską 

Agencją 

Rozwoju 

Inwestycji i 

Urzędem 

Miejskim 

(OSiR)

Przedmiotem projektu jest przygotowanie 

kadry profesjonalnych pracowników w 

zawodach deficytowych, np. profesjonalny 

ogrodnik, opiekun osoby zależnej, spawacz, 

pracownik budowlany.

projekt skierowany 

do mieszkańców 

obszaru 

rewitalizacji

x x x

RPO WSL - OSI 

7.1.3

Poprawa zdolności 

do zatrudnienia 

osób 

poszukujących 

pracy i 

pozostających bez 

zatrudnienia – 

konkurs

2 600 000,00 III kw. 2017 - 

II kw. 2019 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, po opuszczeniu 

programu (obligatoryjny) - 52, 

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu (obligatoryjny) - 90. 

Liczba osób bezrobotnych w tym 

długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie 

(obligatoryjny) - 130, Liczba osób 

długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie 

(obligatoryjny), Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie 

(obligatoryjny) - 13, Liczba osób 

biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie 

(obligatoryjny), Liczba osób w 

wieku 50 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie 

(obligatoryjny), Liczba osób o 

niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie 

(obligatoryjny). Źródło weryfikacji 

wskaźnika: umowy stażowe, 

certyfikaty, umowy o pracę.

10

Bytomianie pracują 

w bytomskich 

przedsiębiorstwach

Zespół Szkół 

Mechaniczno-

Elektronicznych 

Przedmiotem projektu będzie szkolenie osób 

bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami, dążenie 

do podjęcia przez przeszkolone osoby pracy w 

bytomskich przedsiębiorstwach. 

pl. Jana III 

Sobieskiego 1

x

RPO WSL - OSI 

7.1.3

Poprawa zdolności 

do zatrudnienia 

osób 

poszukujących 

pracy i 

pozostających bez 

zatrudnienia – 

konkurs

455 400,00 II kw. 2017 - 

IV kw. 2018

Liczba osób pracujących łącznie z 

prowadzącymi działalność na 

własny rachunek po opuszczeniu 

programu - 5, Liczba osób które 

uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu - 10, Liczba 

osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych, objetych 

wsparciem w programie - 10, 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętyc husługami 

zdrowotnymi w programie - 5.  

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty beneficjenta. 
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Szansa na własną 

firmę 

Bytomsko-

Radzionkowska 

Spółdzielnia 

Socjalna we 

współpracy z 

BARI i Rudzką 

Agencją 

Rozwoju 

Inwestor

Przedmiotem projektu jest udzielanie 

bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, wsparcie doradczo-

szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie 

działalności oraz wsparcie pomostowe. 

Uczestnicy będą mogli korzystać z lokali w 

ramach projektu "Masz firmę masz lokal".

projekt skierowany 

do mieszkańców 

obszaru 

rewitalizacji

x x x

RPO WSL - OSI 

7.3.3

Promocja 

samozatrudnienia – 

konkurs

3 689 891,28 III kw. 2018 - 

II kw. 2020 

Liczba utworzonych miejsc pracy w 

ramach udzielonych z EFS środków 

na podjęcie działalności 

gospodarczej (obligatoryjny) 60, 

Liczba osób pozostających bez 

pracy, które otrzymały bezzwrotne 

środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w programie 

(obligatoryjny) 60

12

Firma dla seniora Bytomsko-

Radzionkowska 

Spółdzielnia 

Socjalna we 

współpracy z 

BARI i Rudzką 

Agencją 

Rozwoju 

Inwestor

Przedmiotem projektu jest udzielanie 

bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, wsparcie doradczo-

szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie 

działalności oraz wsparcie pomostowe głównie 

dla osób 50+. 

projekt skierowany 

do mieszkańców 

obszaru 

rewitalizacji

x x x

RPO WSL - OSI 

7.3.3

Promocja 

samozatrudnienia – 

konkurs

1 844 945,60 III 2018 - II 

2020

Liczba utworzonych miejsc pracy w 

ramach udzielonych z EFS środków 

na podjęcie działalności 

gospodarczej (obligatoryjny) 30, 

Liczba osób pozostających bez 

pracy, które otrzymały bezzwrotne 

środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w programie 

(obligatoryjny) 30

13

Aktywizacja 

bytomskiej 

przedsiębiorczości 

Bytomska 

Agencja 

Rozwoju 

Inwestycji Sp. z 

o.o. we 

współpracy z 

Urzędem 

Miejskim, 

Rudzką 

Agencją 

Rozwoju 

Inwestor oraz 

Bytomsko-

Radzionkowską 

Spółdzielnią 

Socjalną 

Celem projektu jest zmiana niekorzystnych 

proporcji poprzez tworzenie nowych mikro-firm 

w celu rozwoju gospodarczego miasta oraz 

tworzenia nowych miejsc pracy. Uczestnicy 

projektu będą mogli korzystać z programu 

PALU – „Masz firmę masz lokal” - 

zagospodarowanie niewykorzystanych 

gminnych zasobów lokali użytkowych. Efektem 

rewitalizacji i ponownego zagospodarowania 

nieruchomości będzie powstawanie nowych 

miejsc pracy, nadanie nowego przeznaczenia 

istniejącym pustostanom.

siedziba BARI Sp. 

z o.o. Rynek 19,  

działania w ramach 

projektu 

skierowane do 

osób z obszaru 

rewitalizacji 

(Bobrek, 

Śródmieście, 

Śródmieście 

Zachód, 

Śródmieście 

Północ, Rozbark, 

Kolonia Zgorzelec)

x x x

RPO WSL - OSI 

7.3.3

Promocja 

samozatrudnienia – 

konkurs

3 689 891,28 III kw. 2017 - 

II kw. 2019 

Zakłada się, że do projektu zgłosi 

się ok. 300 osób. Komisja oceni 

formularze zgłoszeniowe i 150 osób 

z najwyższą ilością punktów 

zostanie zaproszonych na rozmowę 

kwalifikacyjną, której celem będzie 

badanie predyspozycji do 

prowadzenia działalności - 60 osób.  

Efekty projektu badane na 

podstawie liczby działalności 

gospodarczych założonych w  

ramach uzyskanych dotacji.  Źródło 

weryfikacji wskaźnika: raporty 

beneficjenta.
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Bytomski Inkubator 

Przedsiębiorczości 

Stowarzyszenie 

Współpracy 

Regionalnej we 

współpracy z 

Bytomską Izbą 

Przemysłowo-

Handlową 

Przedmiotem projektu są działania 

obejmujące: wsparcie doradczo-szkoleniowe 

dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz 

posiadanych kwalifikacji, wiedzy i umiejętności 

uczestników, kompleksowe wsparcie 

świadczone przez doświadczonych doradców 

biznesowych mającym na celu stworzenie 

stabilnego przedsiębiorstwa, przy 

wykorzystaniu sprawdzonych modeli 

biznesowych, wsparcie finansowe na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

wsparcie pomostowe. 

podobszary 

rewitalizacji: 8, 10, 

11, 12, 13, 19

x x x

RPO WSL - OSI 

7.3.3

Promocja 

samozatrudnienia – 

konkurs

4 800 000,00 I kw. 2017 - 

IV kw. 2019 

Liczba utworzonych miejsc pracy w 

ramach udzielonych z EFS środków 

na podjęcie działalności 

gospodarczej (obligatoryjny) – 70 

osób

Liczba osób pozostających bez 

pracy, które otrzymały bezzwrotne 

środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w programie 

(obligatoryjny) – 70 osób

Źródło weryfikacji wskaźnika: liczba 

umów o pracę, liczba potwierdzeń 

skorzystania z usługi doradczo – 

szkoleniowej. 

15

KRYSTYNA 

Promocja 

zatrudnienia 7.3.3

Armada 

Development 

S.A. we 

współpracy z 

Fajną 

Spółdzielnią 

Socjalną

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 

preinkubacji indywidualnych działalności 

gospodarczych na terenie MakerSpace. 

Zabrzańska 7 i 

podobszar 25

x

RPO WSL - OSI 

7.3.3

Promocja 

samozatrudnienia – 

konkurs

1 500 000,00 IV kw. 2017 - 

I kw. 2020

Liczba utworzonych miejsc pracy w 

ramach udzielonych z EFS środków 

na podjęcie działalności 

gospodarczej - 30, Liczba osób 

pozostających bez pracy, które 

otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności gospodarczej 

w programie (obligatoryjny) - 30. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty beneficjenta.
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Bytomski Inkubator 

Społeczny 

ROZBANA - 

Promocja 

zatrudnienia 7.3.3

FAJNA 

Spółdzielnia 

Socjalna we 

współpracy z  

EMAT 

Wolsztyn

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 

preinkubacji indywidualnych działalności 

gospodarczych na terenie Pre-inkubatora 

ROZBANA

podobszar 12 

Rozbark, teren 

dawnych Zakładów 

Naprawczych 

Górnośląskich 

Kolei 

Wąskotorowych x

RPO WSL - OSI 

7.3.3

Promocja 

samozatrudnienia – 

konkurs            

1 500 000,00 IV kw. 2017 - 

I kw. 2020

Liczba utworzonych miejsc pracy w 

ramach udzielonych z EFS środków 

na podjęcie działalności 

gospodarczej - 30, Liczba osób 

pozostających bez pracy, które 

otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności gospodarczej 

w programie - 30. Źródło weryfikacji 

wskaźnika: raporty beneficjenta.



Załącznik nr 2 do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+

17

Nowe horyzonty 

zawodowe

Bytomska 

Agencja 

Rozwoju 

Inwestycji Sp. z 

o.o. we 

współpracy z 

Urzędem 

Miejskim, OSiR 

i BRSS

Celem projektu jest wsparcie osób 

pracujących w przystosowaniu do nowych 

warunków na rynku pracy, w tym pomoc 

osobom objętym redukcją zatrudnienia w 

znalezieniu nowego miejsca pracy poprzez: (a) 

doradztwo zawodowe połączone z 

przygotowaniem Indywidualnego Planu 

Działania jako obowiązkowy element wsparcia;

(b) poradnictwo psychologiczne;

(c) pośrednictwo pracy;

(d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe;

(e) staże, praktyki zawodowe;

(f) subsydiowanie zatrudnienia. 

siedziba BARI Sp. 

z o.o. Rynek 19,  

działania w ramach 

projektu 

skierowane do 

osób z obszaru 

rewitalizacji 

(Bobrek, 

Śródmieście, 

Śródmieście 

Zachód, 

Śródmieście 

Północ, Rozbark, 

Kolonia Zgorzelec)

x x x

RPO WSL - OSI 

7.4.2

Outplacement - 

konkurs

667 252,00 III kw. 2017 - 

II kw. 2019 

Liczba osób, któreuzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje 

po opuszczeniu programu - 40, 

Liczba osób, które po opuszczeniu 

programu podjęły pracę lub 

kontynuowały zatrudnienie - 20, 

Liczba pracownikówzagrożonych 

zwolnieniem z pracy oraz osób 

zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy objetych 

wsparciem w programie.

18

KRYSTYNA 

Outplacement 7.4.2

Armada 

Development 

S.A. we 

współpracy z 

Fajną 

Spółdzielnią 

Socjalną

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 

Punktu Outplacement Szombierki

Zabrzańska 7 i 

podobszar 25

x

RPO WSL - OSI 

7.4.2

Outplacement - 

konkurs

1 500 000,00 I kw. 2018 - II 

kw. 2020

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje 

po opuszczeniu programu 

(obligatoryjny) - 40, Liczba osób, 

które po opuszczeniu programu 

podjęły pracę lub kontynuowały 

zatrudnienie (obligatoryjny) - 30, 

Liczba pracowników zagrożonych 

zwolnieniem z pracy oraz osób 

zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy objetych 

wsparciem w programie - 44. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty beneficjenta.
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Bytomski Inkubator 

Społeczny 

ROZBANA - 

Outplacement 7.4.2

FAJNA 

Spółdzielnia 

Socjalna we 

współlpracy z 

EMAT 

Wolsztyn

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 

Punktu Outplacement ROZBANA

podobszar 12 

Rozbark, teren 

dawnych Zakładów 

Naprawczych 

Górnośląskich 

Kolei 

Wąskotorowych

x

RPO WSL - OSI 

7.4.2

Outplacement - 

konkurs                             

1 500 000,00 I kw. 2018 - II 

kw. 2020

Liczba pracowników zagrożonych 

zwolnieniem z pracy oraz osób 

zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy objętych 

wsparciem w programie - 44, 

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje 

po opuszczeniu programu - 40, 

Liczba osób, które po opuszczeniu 

programu podjęły pracę lub 

kontynuowały zatrudnienie - 30. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty beneficjenta.
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Nasz bezpieczny 

drugi dom

Żłobek Miejski 

nr 1 w Bytomiu

Przedmiotem projektu jest utworzenie oddziału 

zewnętrznego Żłobka Miejskiego nr 1 i 

wyposażenie pomieszczeń odpowiadające 

standardom opieki nad dziećmi do lat 3, 

dostosowanie placówki do objęcia opieką 

dzieci niepełnosprawnych, świadczenie 

wysokiej jakości usług opiekuńczych nad 

dziećmi do lat 3. 

podobszar 

rewitalizacji 8 

Bobrek 

x

RPO WSL - OSI 

8.1.3 

Zapewnienie 

dostępu do usług 

opiekuńczych nad 

dziećmi do lat 3  - 

konkurs

847 000,00 III kw.2018 - II 

kw. 2020

Liczba osób, które powróciły na 

rynek pracy po przerwie związanej 

z urodzeniem/wychowaniem 

dziecka, po opuszczeniu programu - 

9, Liczba utworzonych miejsc opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 - 15, 

Liczba osób opiekujących się 

dziećmi w wieku do lat 3 objętych 

wsparciem w programie - 23.  

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty śródroczne. 

21

KRYSTYNA 

Opiekunka 8.1.3

Armada 

Development 

S.A. we 

współpracy z 

Fajną 

Spółdzielnią 

Socjalną

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 

Punktu Żłobek Krystyna

Zabrzańska 7 i 

podobszar 25

x

RPO WSL - OSI 

8.1.3 

Zapewnienie 

dostępu do usług 

opiekuńczych nad 

dziećmi do lat 3  - 

konkurs

900 000,00 II kw. 2018 - 

III kw. 2020

Liczba osób, które powróciły na 

rynek pracy po przerwie związanej 

z urodzeniem/ wychowaniem 

dziecka, po opuszczeniu programu 

(obligatoryjny) – 12, Liczba osób 

pozostających bez pracy, które 

znalazły pracę lub poszukują pracy 

po opuszczeniu programu 

(obligatoryjny) – 10, Liczba 

utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do 3 lat 

(obligatoryjny) -  16, Liczba osób 

opiekujących się dziećmi w wieku 

do lat 3 objętych wsparciem w 

programie (obligatoryjny) - 10. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty beneficjenta.
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Bytomski Inkubator 

Społeczny 

ROZBANA - 

Opiekunka 8.1.3

FAJNA 

Spółdzielnia 

Socjalna we 

współpracy z  

EMAT 

Wolsztyn

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 

Punktu Żłobek ROZBANA

podobszar 12 

Rozbark, teren 

dawnych Zakładów 

Naprawczych 

Górnośląskich 

Kolei 

Wąskotorowych

x

RPO WSL - OSI 

8.1.3 

Zapewnienie 

dostępu do usług 

opiekuńczych nad 

dziećmi do lat 3  - 

konkurs                   

900 000,00 II kw. 2018 - 

III kw. 2020

Liczba osób, które powróciły na 

rynek pracy po przerwie związanej 

z urodzeniem/ wychowaniem 

dziecka, po opuszczeniu programu 

(obligatoryjny) – 12, Liczba osób 

pozostających bez pracy, które 

znalazły pracę lub poszukują pracy 

po opuszczeniu programu 

(obligatoryjny) - 10, Liczba 

utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do 3 lat 

(obligatoryjny) - 16,  Liczba osób 

opiekujących się dziećmi w wieku 

do lat 3 objętych wsparciem w 

programie (obligatoryjny) – 10. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty beneficjenta.
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Usługi rozwojowe 

dla bytomskich 

przedsiębiorstw

Bytomska 

Agencja 

Rozwoju 

Inwestycji Sp. z 

o.o. we 

współpracy z 

Urzędem 

Miejskim, 

Rudzką 

Agencją 

Rozwoju 

Inwestor oraz 

Bytomsko-

Radzionkowską 

Spółdzielnią 

Socjalną 

Organizacja i administracja Bazy Usług 

rozwojowych dla przedsiębiorstw, dostarczanie 

usług rozwojowych, szkoleniowych zgodnych z 

potrzebami przedsiębiorstwa, wspieranie 

rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z 

potrzebami pracodawców. 

siedziba BARI Sp. 

z o.o. Rynek 19,  

działania w ramach 

projektu 

skierowane do 

osób z obszaru 

rewitalizacji 

(Bobrek, 

Śródmieście, 

Śródmieście 

Zachód, 

Śródmieście 

Północ, Rozbark, 

Kolonia Zgorzelec)
x x x

RPO WSL - OSI 

8.2.3

Wsparcie dla 

przedsiębiorców i 

ich pracowników w 

zakresie rozwoju 

przedsiębiorstwa - 

konkurs 

16 862 056,46 III kw. 2017 - 

II kw. 2020

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, objętych 

wsparciem w programie - 1806

Liczba mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw objętych usługami 

rozwojowymi w programie - 1107

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, w wieku 50 lat i 

więcej objętych wsparciem w 

programie - 181  

Liczba osób pracujących o niskich 

kwalifikacjach objętych wsparciem 

w programie - 524

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje 

po opuszczeniu programu 

Liczba mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw, które zrealizowały 

swój cel rozwojowy dzięki udziałowi 

w programie. Źródło weryfikacji 

wskaźników: raporty beneficjenta
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Program aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym

Powiatowy 

Urząd Pracy

(w partnerstwie 

z MOPR)

Przedmiotem projektu są działania obejmujące 

zastosowanie instrumentów aktywnej integracji 

społecznej w formie warsztatów trenerskich, 

grupowego poradnictwa specjalistycznego 

oraz grup wsparcia, a także zastosowanie 

instrumentów aktywnej integracji zawodowej 

poprzez organizację prac społecznie 

użytecznych (realizacja programu PAI).

siedziba PUP - ul. 

Łagiewnicka 15                    

działania w ramach 

projektu 

skierowane do 

osób z obszaru 

rewitalizacji 

(Bobrek, 

Śródmieście, 

Śródmieście 

Zachód, 

Śródmieście 

Północ, Rozbark, 

Kolonia Zgorzelec)      

x x x

RPO WSL - OSI 

9.1.3

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI

148 052,00 II kw. 2017 - I 

kw. 2019 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu (obligatoryjny) – 0 osób, 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy 

po opuszczeniu programu 

(obligatoryjny) – 80 osób, Liczba 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym  

pracujących po opuszczeniu 

programu (włącznie z pracującymi 

na własny rachunek) – 10 osób, 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie (obligatoryjny) – 90 

osób,  Liczba projektów 

zrealizowanych w pełni lub 

częściowo przez partnerów 

społecznych lub organizacje 

pozarządowe (obligatoryjny) – 1

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

Ankieta ewaluacyjna, opinia trenera 

o każdym uczestniku zajęć w 

ramach integracji społecznej, 

umowa o pracę. 
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Rewitalizacja z 

Klubem Integracji 

Społecznej edycja I

Miasto 

Bytom/Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Rodzinie

Przedmiotem projektu jest wsparcie społeczno-

zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym. Zakres 

kompleksowego wsparcia oferowanego przez 

KIS będzie ostatecznie zależny od profilu 

pomocy przyznanego przez Powiatowy Urząd 

Pracy danemu uczestnikowi projektu. 

Planowany zakres usług aktywnej integracji 

obejmuje: wsparcie psychologiczne, wsparcie 

doradcze (doradca zawodowy/trener pracy, 

coach/job coach), wsparcie prawne, wsparcie 

w zakresie problemów rodzinnych i 

opiekuńczo-wychowawczych, praca socjalna, 

trening kompetencji i umiejętności społecznych 

oraz profilaktyki zdrowia, podstawy obsługi 

komputera oraz wykorzystanie sprzętu 

elektronicznego w życiu codziennym i 

zawodowym, dostosowanie kwalifikacji 

zawodowych do potrzeb rynku pracy. 

siedziba KIS ul. 

Powstańców 

Warszawskich 14, 

działania 

skierowane do 

mieszkańców 

obszaru objętego 

rewitalizacją

x

RPO WSL - OSI 

9.1.3

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI

819 200,00 II kw. 2017 - II 

kw. 2019 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu: 8 osób; 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy 

po opuszczeniu programu: 8 osób; 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu: 8 osób; 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie: 80 osób; 

Liczba osób z  

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie: 8 osób; 

Wartość wskaźników będzie 

ostatecznie dostosowana do 

wymogów danego konkursu. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

dokumentacja projektowa, w tym 

dokumenty dostarczone przez 

uczestników potwierdzające 

uzyskane kwalifikacje lub podjęcie 

zatrudnienia.
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Rewitalizacja z 

Klubem Integracji 

Społecznej edycja II

Miasto 

Bytom/Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Rodzinie

Przedmiotem projektu jest wsparcie społeczno-

zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym. Zakres 

kompleksowego wsparcia oferowanego przez 

KIS będzie ostatecznie zależny od profilu 

pomocy przyznanego przez Powiatowy Urząd 

Pracy danemu uczestnikowi projektu. 

Planowany zakres usług aktywnej integracji 

obejmuje: wsparcie psychologiczne, wsparcie 

doradcze (doradca zawodowy/trener pracy, 

coach/job coach), wsparcie prawne, wsparcie 

w zakresie problemów rodzinnych i 

opiekuńczo-wychowawczych, praca socjalna, 

trening kompetencji i umiejętności społecznych 

oraz profilaktyki zdrowia, podstawy obsługi 

komputera oraz wykorzystanie sprzętu 

elektronicznego w życiu codziennym i 

zawodowym, dostosowanie kwalifikacji 

zawodowych do potrzeb rynku pracy. 

siedziba KIS ul. 

Powstańców 

Warszawskich 14, 

działania 

skierowane do 

mieszkańców 

obszaru objętego 

rewitalizacją

x

RPO WSL - OSI 

9.1.3

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI

819 200,00 II kw. 2019 - II 

kw. 2021 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu: 8 osób; 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy 

po opuszczeniu programu: 8 osób; 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu: 8 osób; 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie: 80 osób; 

Liczba osób z  

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie: 8 osób; 

Wartość wskaźników będzie 

ostatecznie dostosowana do 

wymogów danego konkursu. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

dokumentacja projektowa, w tym 

dokumenty dostarczone przez 

uczestników potwierdzające 

uzyskane kwalifikacje lub podjęcie 

zatrudnienia.
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Rewitalizacja z 

Klubem Integracji 

Społecznej edycja 

III

Miasto 

Bytom/Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Rodzinie

Przedmiotem projektu jest wsparcie społeczno-

zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym. Zakres 

kompleksowego wsparcia oferowanego przez 

KIS będzie ostatecznie zależny od profilu 

pomocy przyznanego przez Powiatowy Urząd 

Pracy danemu uczestnikowi projektu. 

Planowany zakres usług aktywnej integracji 

obejmuje: wsparcie psychologiczne, wsparcie 

doradcze (doradca zawodowy/trener pracy, 

coach/job coach), wsparcie prawne, wsparcie 

w zakresie problemów rodzinnych i 

opiekuńczo-wychowawczych, praca socjalna, 

trening kompetencji i umiejętności społecznych 

oraz profilaktyki zdrowia, podstawy obsługi 

komputera oraz wykorzystanie sprzętu 

elektronicznego w życiu codziennym i 

zawodowym, dostosowanie kwalifikacji 

zawodowych do potrzeb rynku pracy. 

siedziba KIS ul. 

Powstańców 

Warszawskich 14, 

działania 

skierowane do 

mieszkańców 

obszaru objętego 

rewitalizacją

x

RPO WSL - OSI 

9.1.3

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI

819 200,00 II kw. 2021 - II 

kw. 2023

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu: 8 osób; 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy 

po opuszczeniu programu: 8 osób; 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu: 8 osób; 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie: 80 osób; 

Liczba osób z  

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie: 8 osób; 

Wartość wskaźników będzie 

ostatecznie dostosowana do 

wymogów danego konkursu. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

dokumentacja projektowa, w tym 

dokumenty dostarczone przez 

uczestników potwierdzające 

uzyskane kwalifikacje lub podjęcie 

zatrudnienia.
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Lepszy start Centrum 

Interwencji 

Kryzysowej i 

Przeciwdziała-

nia 

Uzależnieniom 

(od 2017 r. 

Centrum 

Profilaktyki i 

Przeciwdziała-

nia Uzależnie-

niom) 

Przedsięwzięcie będzie polegać na 

uruchomieniu Programu Terapii dla Młodzieży. 

Proponowane rozwiązania tworzą 

kompleksowy program aktywizacji, oparty na 

działaniach na rzecz integracji młodzieży 

wykluczonej i zagrożonej wykluczeniem 

społecznym, zdemoralizowanych, zagrożonych 

demoralizacją,  w wyniku uzależnienia lub 

zagrożenia uzależnieniem. Działania 

przewidziane do realizacji w projekcie to m.in.: 

zajęcia terapii psychologicznej lub 

psychospołecznej dla osób zagrożonych 

wykluczeniem lub wykluczonych społecznie z 

powodu uzależnienia lub zagrożenia 

uzależnieniem, organizowanie treningów 

kompetencji i umiejętności społecznych, 

wsparcie indywidualne oraz grupowe w 

zakresie podniesienia kompetencji życiowych i  

umiejętności społecznych, zajęcia służące 

ukierunkowaniu rozwoju własnych 

zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,  

wyznaczanie ścieżek edukacyjnych w 

kontekście indywidualnego potencjału, 

predyspozycji i zainteresowań oraz wymogów 

rynku pracy, organizowanie i finansowanie 

usług wspierających, w tym: trenera pracy, 

doradcy zawodowego.

ul. Tarnogórska 3, 

projekt skierowany 

do osób z 

podobszarów 

rewitalizacji: 

Śródmieście, 

Bobrek, Rozbark

x x

RPO WSL - OSI 

9.1.3 Programy 

aktywnej integracji 

osób i grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym - OSI

1 300 000,00 IV kw. 2017 - 

IV kw. 2019 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu - 20 osób, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu – 10 osób, 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) -  

6 osób, Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie - 60 osób, Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie - 0 osób. 

Monitorowane na podstawie 

protokołów z prowadzonego 

programu, list obecności, itp. 
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Centrum Integracji 

Społecznej 

przestrzenią dla 

aktywności osób 

wykluczonych 

Centrum 

Integracji 

Społecznej 

w Bytomiu 

Przedmiotem projektu będą kompleksowe 

działania mające na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację 

zawodową i społeczną. Projekt obejmie: usługi 

reintegracji zawodowej w postaci nauki 

zawodu, treningów pracy, zatrudnienia 

wspieranego oraz innych form aktywizacji 

zawodowej w utworzonych pracowniach dla 

135 uczestników, usługi reintegracji społecznej 

realizowane w ramach zajęć terapeutycznych, 

edukacyjnych i grup wsparcia dla 135 osób, 

zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej, 

twórczości artystycznej, rekreacji skierowane 

do uczestników i ich otoczenia – 200 osób, 

przygotowanie i wydanie posiłków w pracowni 

gastronomicznej dla 150 osób korzystających 

z zasiłków celowych pomocy społecznej oraz 

udział tych osób w zajęciach terapeutycznych 

pn. „Przy stole wiele się dzieje” w celu 

propagowania bycia razem przy stole, 

wspólnych rozmów, wspólnego spożywania 

posiłków.

ul. Karola Miarki 10

x

RPO WSL - OSI 

9.1.3

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI

2 500 000,00 IV kw. 2017 - 

IV kw. 2019 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu - 55

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy 

po opuszczeniu programu - 45

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) - 

27

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie - 200

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie - 20

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

ewidencja zatrudnienia; ewidencja 

wydanych zaświadczeń o 

ukończonych szkoleniach/kursach 

zawodowych, ewidencja zajęć 

terapeutycznych, edukacyjnych, 

grup wsparcia, badania ankietowe, 

monitoring absolwentów 

przedsięwzięcia.
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Bytomscy 

transformersi - 

strażnicy kapitału 

społecznego I

Bytomska 

Agencja 

Rozwoju 

Inwestycji Sp. z 

o.o. we 

współpracy z z 

Urzędem 

Miejskim i OSiR

Przedmiotem projektu będą działania mające 

na celu wzrost aktywności społecznej i 

zawodowej społeczności lokalnych 

zamieszkujących zdegradowane i peryferyjne 

oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób 

zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub 

wykluczenia społecznego z terenów objętych 

rewitalizacją w mieście Bytom, poprzez 

zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych 

form wsparcia nastawionych na budowanie 

kapitału społecznego i wzrost gotowości 

zatrudnieniowej, obejmujące: 

- Kompleksowe działania na rzecz integracji 

osób, rodzin, grup wykluczonych i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z 

zastosowaniem instrumentów aktywnej 

integracji (edukacyjnych, społecznych, 

zawodowych) ukierunkowane na aktywizację 

społeczno-zawodową;

- Programy na rzecz wzmacniania potencjału 

społecznego i zawodowego lokalnych 

społeczności uwzględniające specyfikę 

terytorium i zamieszkujących je społeczności z 

uwzględnieniem działań: a. opartych o 

samopomoc i wolontariat, b. środowiskowych, 

c. prozatrudnieniowych, d. edukacyjnych.

siedziba BARI Sp. 

z o.o. Rynek 19,  

działania w ramach 

projektu 

skierowane do 

osób z obszaru 

rewitalizacji 

(Bobrek, 

Śródmieście, 

Śródmieście 

Zachód, 

Śródmieście 

Północ, Rozbark, 

Kolonia Zgorzelec)

x x x

RPO WSL - OSI 

9.1.3 

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym - OSI

4 950 000,00 III kw. 2017 - 

II kw. 2019 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu- 180, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu - 160, 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek): 

100, 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 – 100, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie - 300, 

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie 30. Źródło 

weryfikacji wskaźnika: raporty 

beneficjenta.
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Bytomscy 

transformersi - 

strażnicy kapitału 

społecznego II

Bytomska 

Agencja 

Rozwoju 

Inwestycji Sp. z 

o.o. we 

współpracy z z 

Urzędem 

Miejskim i OSiR

Przedmiotem projektu będą działania mające 

na celu wzrost aktywności społecznej i 

zawodowej społeczności lokalnych 

zamieszkujących zdegradowane i peryferyjne 

oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób 

zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub 

wykluczenia społecznego z terenów objętych 

rewitalizacją w mieście Bytom, poprzez 

zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych 

form wsparcia nastawionych na budowanie 

kapitału społecznego i wzrost gotowości 

zatrudnieniowej, obejmujące: 

- Kompleksowe działania na rzecz integracji 

osób, rodzin, grup wykluczonych i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z 

zastosowaniem instrumentów aktywnej 

integracji (edukacyjnych, społecznych, 

zawodowych) ukierunkowane na aktywizację 

społeczno-zawodową;

- Programy na rzecz wzmacniania potencjału 

społecznego i zawodowego lokalnych 

społeczności uwzględniające specyfikę 

terytorium i zamieszkujących je społeczności z 

uwzględnieniem działań: a. opartych o 

samopomoc i wolontariat, b. środowiskowych, 

c. prozatrudnieniowych, d. edukacyjnych.

siedziba BARI Sp. 

z o.o. Rynek 19,  

działania w ramach 

projektu 

skierowane do 

osób z obszaru 

rewitalizacji 

(Bobrek, 

Śródmieście, 

Śródmieście 

Zachód, 

Śródmieście 

Północ, Rozbark, 

Kolonia Zgorzelec)

x x x

RPO WSL - OSI 

9.1.3 

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym - OSI

4 950 000,00 III kw. 2018 - 

II kw. 2020 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu - 180, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu 

(obligatoryjny) - 160, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek) - 100 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 - 100, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie - 300, 

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie -  30. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty beneficjenta.
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Bytomscy 

transformersi - 

strażnicy kapitału 

społecznego III

Bytomska 

Agencja 

Rozwoju 

Inwestycji Sp. z 

o.o. we 

współpracy z z 

Urzędem 

Miejskim i OSiR

Przedmiotem projektu będą działania mające 

na celu wzrost aktywności społecznej i 

zawodowej społeczności lokalnych 

zamieszkujących zdegradowane i peryferyjne 

oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób 

zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub 

wykluczenia społecznego z terenów objętych 

rewitalizacją w mieście Bytom, poprzez 

zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych 

form wsparcia nastawionych na budowanie 

kapitału społecznego i wzrost gotowości 

zatrudnieniowej, obejmujące: 

- Kompleksowe działania na rzecz integracji 

osób, rodzin, grup wykluczonych i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z 

zastosowaniem instrumentów aktywnej 

integracji (edukacyjnych, społecznych, 

zawodowych) ukierunkowane na aktywizację 

społeczno-zawodową;

- Programy na rzecz wzmacniania potencjału 

społecznego i zawodowego lokalnych 

społeczności uwzględniające specyfikę 

terytorium i zamieszkujących je społeczności z 

uwzględnieniem działań: a. opartych o 

samopomoc i wolontariat, b. środowiskowych, 

c. prozatrudnieniowych, d. edukacyjnych.

siedziba BARI Sp. 

z o.o. Rynek 19,  

działania w ramach 

projektu 

skierowane do 

osób z obszaru 

rewitalizacji 

(Bobrek, 

Śródmieście, 

Śródmieście 

Zachód, 

Śródmieście 

Północ, Rozbark, 

Kolonia Zgorzelec)

x x x

RPO WSL - OSI 

9.1.3 

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym - OSI

4 950 000,00 III kw. 2019 - 

II kw. 2021 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu  - 180, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu -160, Liczba 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek) - 100, 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 - 100, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie - 300, 

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie - 30. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty beneficjenta.
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Bytomscy 

transformersi - 

strażnicy kapitału 

społecznego IV

Bytomska 

Agencja 

Rozwoju 

Inwestycji Sp. z 

o.o. we 

współpracy z z 

Urzędem 

Miejskim i OSiR

Przedmiotem projektu będą działania mające 

na celu wzrost aktywności społecznej i 

zawodowej społeczności lokalnych 

zamieszkujących zdegradowane i peryferyjne 

oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób 

zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub 

wykluczenia społecznego z terenów objętych 

rewitalizacją w mieście Bytom, poprzez 

zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych 

form wsparcia nastawionych na budowanie 

kapitału społecznego i wzrost gotowości 

zatrudnieniowej, obejmujące: 

- Kompleksowe działania na rzecz integracji 

osób, rodzin, grup wykluczonych i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z 

zastosowaniem instrumentów aktywnej 

integracji (edukacyjnych, społecznych, 

zawodowych) ukierunkowane na aktywizację 

społeczno-zawodową;

- Programy na rzecz wzmacniania potencjału 

społecznego i zawodowego lokalnych 

społeczności uwzględniające specyfikę 

terytorium i zamieszkujących je społeczności z 

uwzględnieniem działań: a. opartych o 

samopomoc i wolontariat, b. środowiskowych, 

c. prozatrudnieniowych, d. edukacyjnych.

siedziba BARI Sp. 

z o.o. Rynek 19,  

działania w ramach 

projektu 

skierowane do 

osób z obszaru 

rewitalizacji 

(Bobrek, 

Śródmieście, 

Śródmieście 

Zachód, 

Śródmieście 

Północ, Rozbark, 

Kolonia Zgorzelec)

x x x

RPO WSL - OSI 

9.1.3 

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym - OSI

4 950 000,00 III kw. 2020 - 

II kw. 2022 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu - 180, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu - 160, 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) - 

100, 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 - 100, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie  - 300, 

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie - 30. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty beneficjenta.
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Szansa dla dziecka Placówka 

Opiekuńczo - 

Wychowawcza 

„Szansa dla 

Dziecka” 

Partnerzy: Dom 

Dziecka nr 1; 

MOPR; 

Stowarzyszenie 

– Śląski oddział 

terenowy 

Towarzystwa 

Rozwijania 

Aktywności 

Dzieci „Szansa” 

Bytomiu

Przedmiotem projektu jest kompleksowy 

program aktywizacji skierowany do osób 

usamodzielnianych, obejmujący w 

szczególności: wsparcie psychologiczne oraz 

poradnictwo specjalistyczne, podniesienie 

kompetencji życiowych i umiejętności 

społecznych, pomoc w uzyskaniu 

odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

działania edukacyjne i kulturalne, działania 

samopomocowe i wolontariat, działania 

prozatrudnieniowe i aktywizację społeczno-

zawodową. 

siedziba ośrodka 

poza obszarem 

rewitalizacji - pl. 

Jana 13              

działania w 

projekcie 

skierowane do 

dzieci i młodzieży z 

obszarów 

rewitalizowanych             

x x

RPO WSL - OSI 

9.1.3

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym - OSI

630 000,00 III kw. 2017 - 

II kw. 2019

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu - 20, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, 

poszukujących pracy po 

zakończeniu programu - 9, Liczba 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

pracujących po opuszczeniu 

programu - 5, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie - 50, 

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie - 5.  Źródło 

weryfikacji wskaźnika: raporty 

ośrodka z realizacji projektu, 

umowy o pracę/oświadczenie o 

podjęciu zatrudnienia. 

35

Klub Integracji 

Społecznej na 

Rozbarku

Parafia św. 

Jacka w 

Bytomiu

Przedmiotem projektu jest realizacja aktywnej 

integracji społecznej i zawodowej na 

podstawie kontraktu socjalnego w ramach 

Klubu Integracji Społecznej, obejmujących: 

działania mające na celu pomoc w znalezieniu 

pracy na czas określony lub na czas 

wykonania określonej pracy, w pełnym lub 

niepełnym wymiarze czasu pracy, podjęcia 

działalności w formie spółdzielni socjalnej, 

prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, 

poradnictwo prawne, działalność 

samopomocową w zakresie zatrudnienia, 

spraw mieszkaniowych i socjalnych, staże. 

ul. Matejki 1

x

RPO WSL - OSI 

9.1.3

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI

2 200 000,00 IV kw. 2017 - 

IV kw. 2019 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie: 100 osób, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które 

uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu: 35 osób. 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy 

po opuszczeniu programu: 24. 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu: 17 osób. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

formularze zgłoszeniowe, 

monitoring uczestnictwa na 

zajęciach prowadzonych przez 

świetlicę środowiskową, 

oświadczenia uczestników projektu, 

potwierdzenia uzyskania 

kwalifikacji/zatrudnienia.
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Międzypokoleniowe 

Centrum Integracji

Fundacja 

„Inicjatywa” we 

współpracy z 

instytucjami 

szkoleniowymi

Przedmiotem projektu są programy na rzecz 

wzmacniania potencjału społecznego i 

zawodowego lokalnych społeczności 

uwzględniające specyfikę terytorium i 

zamieszkujących je społeczności z 

uwzględnieniem działań: opartych o 

samopomoc i wolontariat, środowiskowych, 

prozatrudnieniowych, edukacyjnych. 

siedziba ul. 

Powstańców 

Warszawskich 38/1

x

RPO WSL - OSI 

9.1.3

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI

1 136 842,11 I kw. 2018 - I 

kw. 2020

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 - 40, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie - 200, 

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie - 20, 

Liczba środowisk objętych 

programami aktywności lokalnej 3. 

Liczba projektów zrealizowanych w 

pełni lub częściowo przez 

partnerów społecznych lub 

organizacje pozarządowe - 5

Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 

obecności, dokumentacja 

zdjęciowa, umowy wolontariackie. 
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Program 

Aktywności Lokalnej 

"Śródmieście" 

Fundacja 

„Inicjatywa” we 

współpracy z 

instytucjami 

szkoleniowymi

Przedmiotem projektu są programy na rzecz 

wzmocnienia potencjału społecznego i 

zawodowego lokalnych społeczności 

uwzględniające specyfikę terytorium i 

zamieszkujących je społeczności z 

uwzględnieniem działań opartych o 

samopomoc i wolontariat, środowiskowych, 

prozatrudnieniowych, edukacyjnych. 

siedziba ul. 

Powstańców 

Warszawskich 38/1

x

RPO WSL - OSI 

9.1.3

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym - OSI

3 540 000,00 II kw. 2017 - II 

kw. 2019 

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 - 40, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie - 200, 

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie - 10, 

Liczba środowisk objętych 

programami aktywności lokalnej - 1, 

Liczba projektów zrealizowanych w 

pełni lub częściowo przez 

partnerów społecznych lub 

organizacje pozarządowe - 4. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 

obecności ze spotkań.

38

Program 

Aktywności Lokalnej 

Kolonia Zgorzelec

Fundacja 

„Inicjatywa” we 

współpracy z 

instytucjami 

szkoleniowy-mi

Przedmiotem projektu są programy na rzecz 

wzmocnienia potencjału społecznego i 

zawodowego lokalnych społeczności 

uwzględniające specyfikę terytorium i 

zamieszkujących je społeczności z 

uwzględnieniem działań opartych o 

samopomoc i wolontariat, środowiskowych, 

prozatrudnieniowych, edukacyjnych. 

siedziba ul. 

Powstańców 

Warszawskich 38/1

x

RPO WSL - OSI 

9.1.3

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym - OSI

4 500 000,00 III kw. 2017 - 

III kw. 2019 

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 - 40, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie - 100, 

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie - 10, 

Liczba środowisk objętych 

programami aktywności lokalnej - 1, 

Liczba projektów zrealizowanych w 

pełni lub częściowo przez 

partnerów społecznych lub 

organizacje pozarządowe - 4. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 

obecności ze spotkań.
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Program „Godna 

starość”

Fundacja 

„Inicjatywa” we 

współpracy z 

instytucjami 

szkoleniowymi i 

Poradnią 

Ochrony 

Zdrowia 

Psychicznego 

CENTRUM

Wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz 

środowiskowe w formie utworzonego Centrum 

Dziennego Pobytu „Nestor”. Ponadto, 

prowadzona będzie aktywizacja społeczno- 

zawodowa „Junior-Senior”, której celem będzie 

przygotowanie osób do wykonywania zawodu 

asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz 

aktywizacja społeczno- zawodowa rodzin, w 

ramach której uczestnicy zostaną skierowani 

na trening rozwojowo- motywacyjny.

siedziba ul. 

Powstańców 

Warszawskich 38/1

x x

RPO WSL - OSI 

9.1.3

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI

3 500 000,00 II kw. 2018 - II 

kw. 2020

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu; Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu, Liczba 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek), Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie, Liczba 

osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie; 

Liczba środowisk objętych 

programami aktywności lokalnej, 

Liczba projektów zrealizowanych w 

pełni lub częściowo przez 

partnerów społecznych lub 

organizacje pozarządowe. Na 

obecnym etapie brak danych 

liczbowych. Źródło weryfikacji: 

formularze zgłoszeniowe, 

monitoring uczestnictwa na 

zajęciach, oświadczenia 

uczestników projektu, 

potwierdzenia uzyskania 

kwalifikacji/ zatrudnienia.
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Bytomski Ośrodek 

Aktywności 

Stowarzysze-

nie Niezależna 

Grupa 

Popularyzato-

rów Nauki 
EKSPERYMEN-

TATORZY we 

współpracy z 

innymi 

stowarzysze-

niami i 

fundacjami 

Przedmiotem projektu są:  działania społeczno 

- obywatelskie (np. grupy samopomocowe, 

integracja społeczna, gry miejskie, dni 

sąsiada, biuro wolontariatu); działania 

prozatrudnieniowe (powstanie 3 

przedsiębiorstw społecznych oraz oddziału 

Bytomskiej Fajnej Spółdzielni Socjalnej); 

działania edukacyjno – profilaktyczne (m.in.: 

warsztaty z kompetencji kluczowych dla 

uczniów, kursy kwalifikacyjne dla 

bezrobotnych, szkolenia metodyczne dla 

nauczycieli).

siedziba projektu 

będzie znajdować 

się na obszarze 

rewitalizacji - 

pomieszczenie 

będzie wynajęte w 

ramach projektu

x x x

RPO WSL - OSI 

9.1.3

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI

1 545 000,00 III kw. 2017 - 

II kw. 2019

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu: min. 15, poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu: 

min. 15, pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek): 

min. 12, poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywających 

kwalifikacje, pracujących (łącznie z 

prowadzącymi działalność na 

własny rachunek) po opuszczeniu 

programu: min. 50. Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie: min. 50, 

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie: min. 5.3. 

Liczba środowisk objętych 

programami aktywności lokalnej: 

min. 4, Liczba projektów 

zrealizowanych w pełni lub 

częściowo przez partnerów 

społecznych lub organizacje 

pozarządowe:  min. 2. Źródło 

weryfikacji wskaźnika: listy 

obecności, certyfikaty, lista 

zatrudnionych pracowników. 
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Ludzie do ludzi – 

Program Aktywizacji 

Lokalnej 

mieszkańców 

Bobrka

Centrum Misji i 

Ewangelizacji 

Kościoła 

Ewangelicko – 

Augsburskiego 

w RP

Przedmiotem projektu są działania 

obejmujące: specjalistyczne szkolenia dla 

uczestników projektu, wsparcie asystentów 

rodziny, zajęcia z zakresu pedagogiki ulicy, 

konsultacje prawne, psychologiczne, 

socjoterapeutyczne, zawodowe itp., zajęcia 

aktywizujące oraz integracyjne (warsztaty, 

pikniki, spotkania okolicznościowe). 

podobszar 

rewitalizacji 8 

Bobrek 

x

RPO WSL - OSI 

9.1.3

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym - OSI

2 000 000,00 III kw. 2017 - 

IV kw. 2019 

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. Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie, Liczba 

osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie, 

Liczba środowisk objętych 

programami aktywności lokalnej, 

Liczba projektów zrealizowanych w 

pełni lub częściowo przez 

partnerów społecznych lub 

organizacje pozarządowe. Źródło 

weryfikacji wskaźnika: lista 

obecności, karta pracy z klientem. 
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S.O.S. Dla dzielnicy 

Bobrek - 

aktywizacja 

zawodowa i 

społeczna

Centrum 

Integracji 

Społecznej w 

Bytomiu 

Przedmiotem projektu jest aktywizacja 

zawodowa i społeczna mieszkańców Bobrka 

obejmująca: wypracowanie modelu readaptacji 

społecznej i zawodowej poprzez: usługi 

reintegracji zawodowej w postaci nauki 

zawodu, treningów pracy, zatrudnienia 

wspieranego oraz innych form aktywizacji 

zawodowej w pracowni pielęgnacji i 

konserwacji terenów zielonych dla 50 

uczestników; kształtowanie społecznie 

pożądanych postaw, wzmacnianie pełnienia ról 

społecznych, umożliwienie 50 osobom 

zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych, motywowanie do świadomego i 

aktywnego podejścia do własnej przyszłości 

zawodowej, edukowanie w zakresie ekonomii 

społecznej. 

ul. Pasteura 4

x

RPO WSL - OSI 

9.1.3

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym - OSI

750 000,00 IV kw. 2017 - 

IV kw. 2019 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu - 18

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy 

po opuszczeniu programu - 12

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) - 

10

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie - 50

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie - 5

Monitorowane na podstawie list 

obecności, ewidencji prowadzonych 

zajęć, badań ankietowych oraz 

monitoringu absolwentów 

przedsięwzięcia. 
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Aktywizacja i 

integracja 

społeczna 

mieszkańców 

Bytomia w 

szczególności 

dzielnicy Szombierki 

i dzielnic 

ościennych 

(program 

aktywności 

lokalnych)

Stowarzyszenie 

„Bytomski Golf” 

we współpracy 

z AGC Bytom 

Sp. z o.o. 

Przedmiotem projektu są działania 

obejmujące: nawiązanie współpracy z 

jednostkami pomocy społecznej i 

udostępnienie infrastruktury pola golfowego, 

organizacja akademii golfowej dla dzieci w 

formie zajęć pozalekcyjnych lub w formie 

półkolonii, działania aktywizacyjne skierowane 

do osób starszych, współpraca z istniejącymi 

podmiotami reintegracyjnymi, tj. CIS, KIS, 

ZAZ, WTZ, udostępnienie i wykorzystanie 

istniejącej infrastruktury pola golfowego na 

cele aktywizacji ruchowej, działania związane 

z aktywizacją i ożywieniem społecznym wśród 

dzieci i młodzieży z obszarów objętych 

rewitalizacją, które pozwolą na poprawę ich 

sprawności fizycznej, realizacja programu 

integracji zawodowej mającego na celu 

przywrócenie osób wykluczonych na rynek 

pracy, poprzez przywrócenie im zdolności lub 

możliwości zatrudnienia, a przez to 

wspierających ich powrót do zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej.  Ponadto w ramach 

przedsięwzięcia planuje się organizację 

treningów kompetencji i umiejętności 

społecznych czy poradnictwa 

specjalistycznego.

ul. Golfowa 3, 

Podobszar 

rewitalizacji 25, 

działania 

skierowane do 

mieszkańców 

obszaru 

rewitalizacji

x

RPO WSL - OSI 

9.1.3

Programy aktywnej 

integracji osób i 

grup zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI

420 000,00 I kw. 2017 - 

IV kw. 2020

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu: 10, poszukujących pracy 

po opuszczeniu programu: 10, 

pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek): 5,  

poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywających 

kwalifikacje, pracujących (łącznie z 

prowadzącymi działalność na 

własny rachunek) po opuszczeniu 

programu: 10, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie: 10, Liczba 

osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie: 

5, Liczba środowisk objętych 

programami aktywności lokalnej: 1, 

Liczba projektów zrealizowanych w 

pełni lub częściowo przez 

partnerów społecznych lub 

organizacje pozarządowe: 1, Źródło 

weryfikacji wskaźnika: raporty 

beneficjenta. 

44

Centrala Bytom Stowarzyszenie 

Miasto dla 

Mieszkańców 

we współpracy 

z Urzędem 

Miejskim w 

Bytomiu 

Przedmiotem projektu jest wspieranie 

przedsiębiorczości w kierunku 

samozatrudnienia i rozwoju kreatywnych 

mikroprzedsiębiorstw (m.in. poprzez 

organizację warsztatów/kursów rzemiosła i 

rękodzieła w ramach budowania marki 

Manufaktura Bytom, działania z pogranicza 

FabLab, działania w kierunku tworzenia 

małych lokalnych firm), a także wspieranie 

integracji społecznej poprzez animację 

społeczno-kulturalna i działania edukacyjne.

siedziba ul. 

Mickiewicza 21/3, 

oddziaływanie 

projektu  

Śródmieście-

Rozbark

x

RPO WSL - OSI 

9.1.3 Programy 

aktywnej integracji 

osób i grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI

391 250,00 III 2017 - III 

2019

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: 108. Źródło weryfikacji 

wskaźnika: raporty beneficjenta, 

listy obecności, dokumentacja 

zdjęciowa. 
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Stworzenie Klubu 

Integracji 

Społecznej na 

terenie byłej KWK 

Rozbark w Bytomiu 

przy ul. 

Chorzowskiej - 

rozwój 

interpersonalny 

osób wykluczonych 

i zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym i 

zawodowym  

Klub Sportowy 

Skarpa Bytom

Przedmiotem projektu jest utworzenie ośrodka 

umożliwiającego nabycie nowych kwalifikacji 

zawodowych, utworzenie punktu doradztwa 

zawodowego dla młodzieży i osób dorosłych, 

utworzenie punktu praktyk dla młodzieży i 

dorosłych, utworzenie punktu prawnego- 

utworzenie punktu poradnictwa 

psychologicznego. W ramach punktu 

doradztwa zawodowego będą prowadzone w 

szczególności dla kobiet i młodzieży warsztaty, 

których celem jest uświadomienie sobie 

własnych zdolności i zainteresowań, które w 

przyszłości mogą zapewnić zdobycie 

atrakcyjnego zawodu zgodnie z 

predyspozycjami i indywidualnymi 

możliwościami, a w ślad za tym zdobycie 

zatrudnienia. Dorośli (ze szczególnym 

naciskiem na kobiety) będą mogli podnosić 

swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe tj. 

recepcjonistka, pokojówka, sprzątaczka, 

kelnerka, dekoratorka wnętrz, a także jako 

operator ścianki wspinaczkowej, instruktor 

kulturystyki i fitnessu, dietetyk, jak również 

będą mogli odbyć praktykę na ww. 

stanowiskach. 

ul. Chorzowska 

(podobszar 

rewitalizacji 24) 

Teren dawnej 

KWK Rozbark

x

RPO WSL - OSI 

9.1.3 Programy 

aktywnej integracji 

osób i grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI

380 000,00 III kw. 2019-

IV kw. 2020

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu: 11 osób,  pracujących 

po opuszczeniu programu (łącznie 

z pracującymi na własny rachunek): 

6 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: 0

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie: 30 osób, Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie: 0, Liczba 

środowisk objętych programami 

aktywności lokalnej: 14. Liczba 

projektów zrealizowanych w pełni 

lub częściowo przez partnerów 

społecznych lub organizacje 

pozarządowe: 1. Źródło weryfikacji 

wskaźnika: raporty beneficjenta. 
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KRYSTYNA 

Integracja 9.1.3

Armada 

Development 

S.A. we 

współpracy z 

Fajną 

Spółdzielnią 

Socjalną

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 

Integracyjnego Ośrodka Aktywności 

KRYSTYNA.

Zabrzańska 7 i 

podobszar 25

x

RPO WSL - OSI 

9.1.3 Programy 

aktywnej integracji 

osób i grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI

1 000 000,00 IV kw. 2017 - 

II kw. 2020

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie - 40, Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem - 10, Liczba środowisk 

objętych programami aktywności 

lokalnej - 1, Liczba projektów 

zrealizowanych w pełni lub 

częściowo przez partnerów 

społecznych lub organizacje 

pozarządowe - 3; Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które 

uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu - 20, 

poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu - 30, 

pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek) - 15; 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 – 25. Źródło weryfikacji 

wskaźnika: raporty beneficjenta.
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Bytomski Inkubator 

Społeczny 

ROZBANA - 

Integracja 9.1.3

FAJNA 

Spółdzielnia 

Socjalna we 

współpracy z 

Centrum 

Integracji 

Społecznej CIS 

Bytom oraz 

EMAT 

Wolsztyn

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 

Integracyjnego Ośrodka Aktywności 

ROZBANA.

podobszar 12 

Rozbark, teren 

dawnych Zakładów 

Naprawczych 

Górnośląskich 

Kolei 

Wąskotorowych

x

RPO WSL - OSI 

9.1.3 Programy 

aktywnej integracji 

osób i grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI        

1 000 000,00 IV kw. 2017 - 

II kw. 2020

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie - 40, Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem - 10, Liczba środowisk 

objętych programami aktywności 

lokalnej - 1, Liczba projektów 

zrealizowanych w pełni lub 

częściowo przez partnerów 

społecznych lub organizacje 

pozarządowe - 3; Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które 

uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu - 20, 

poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu - 30, 

pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek) - 15; 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 – 25. Źródło weryfikacji 

wskaźnika: raporty beneficjenta.
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Centrum Integracji 

Aktywnej na start

Bytomsko-

Radzionkowska 

Spółdzielnia 

Socjalna we 

współpracy z 

BARI Sp. z o.o. 

i Urzędem 

Miasta

Przedmiotem projektu jest przyczynienie się 

do wzrostu aktywności społecznej i zawodowej 

społeczności lokalnych zamieszkujących 

zdegradowane tereny śródmieścia Bytomia, 

poprzez utworzenie Centrum Integracji 

Aktywnej. Ośrodek CIA będzie pełnił rolę 

głównego huba bytomskiej rewitalizacji 

społecznej. Zadania realizowane przez CIA 

będą skupiać się na odbudowie kapitału 

społecznego oraz zwiększaniu szans na 

zatrudnienie osób zagrożonych ryzykiem 

ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego z 

terenów objętych rewitalizacją w mieście 

Bytom, poprzez zastosowanie innowacyjnych i 

kompleksowych form wsparcia nastawionych 

na budowanie kapitału społecznego i wzrost 

gotowości zatrudnieniowej.

projekt skierowany 

do mieszkańców 

obszaru 

rewitalizacji

x x x

RPO WSL - OSI 

9.1.3 Programy 

aktywnej integracji 

osób i grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI                            

4 950 000,00 III kw. 2017 - 

II kw. 2019 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu - 180,  poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu 

(obligatoryjny - 160, pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) 

(obligatoryjny) - 100, poszukujących 

pracy, uczestniczących w 

kształceniu lub szkoleniu, 

zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z 

prowadzącymi działalność na 

własny rachunek) po opuszczeniu 

programu – 100, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie 

(obligatoryjny)  - 300, Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie 

(obligatoryjny) - 30, Liczba 

środowisk objętych programami 

aktywności lokalnej (obligatoryjny) - 

4, Liczba projektów zrealizowanych 

w pełni lub częściowo przez 

partnerów społecznych lub 

organizacje pozarządowe 

(obligatoryjny) 4



Załącznik nr 2 do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+

49

Centrum Aktywizacji 

Mieszkańców 

Bytomia 

Stowarzyszenie 

IOGT Polska 

Przedmiotem projektu jest utworzenie: a)Klubu 

Środowiskowego dla dzieci ,,Czas na kolor!” 

mającego na celu podjęcie wobec dzieci i 

młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i 

znajdujących się w trudnej  sytuacji socjalnej 

działalności z zakresu przeciwdziałania 

patologiom społecznym. b) Klubu Aktywności 

Rozmaitych dla młodzieży ,,Arka Młodych” 

mającego na celu wypracowanie i wdrożenie  

na terenie Bytomia nowego modelu 

współpracy trójsektorowej między podmiotami 

pomocy i integracji społecznej, a 

przedsiębiorcami, służącego ułatwianiu 

wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 

15-25 lat zagrożonej wykluczeniem 

społecznym. c) Centrum Aktywizacji 

Społecznej dla dorosłych mającego na celu 

świadczenie kompleksowych, zintegrowanych 

usług dla mieszkańców Bytomia z zakresu 

integracji społecznej, aktywizacji społecznej i 

zawodowej oraz animacji społecznej. d) 

Edukacyjnego Escape Room "Fake Free” 

mającego na celu prowadzenie edukacji 

nieformalnej z zakresu profilaktyki uzależnień 

od alkoholu z wykorzystaniem innowacyjnej 

metody zabawy e) Biura Bytomskiego 

Wolontariatu.

siedziba 

stowarzyszenia ul. 

Pułaskiego 9, 

siedziba projektu - 

Dworcowa 20/10

x

RPO WSL - OSI 

9.1.3 Programy 

aktywnej integracji 

osób i grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI                            

2 000 000,00 II kw. 2017 - 

IV kw. 2022

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu  - 40 osób, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

pracujących po opuszczeniu 

programu – 20 osób, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie – 140 

osób. Źródło weryfikacji wskaźnika: 

formularze zgłoszeniowe, 

monitoring uczestnictwa, na 

zajęciach prowadzonych przez 

świetlicę środowiskową, 

oświadczenia uczestników projektu, 

potwierdzenia uzyskania 

kwalifikacji/zatrudnienia. 
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Rewitalizacja 

społeczna Dzielnicy 

Bobrek, Rozbark i 

Śródmieście

Fundacja Flexi 

Mind we 

współpracy z 

Bytomskimi 

Mieszkaniami

Przedmiotem projektu są działania obejmujące 

kompleksowe wsparcie dla osób ubiegających 

się o przyznanie mieszkania komunalnego 

zagrożonych/wykluczonych społecznie oraz 

działania na rzecz społeczności 

zamieszkującej dzielnice Bobrek, Rozbark, 

Śródmieście. Przed przyznaniem mieszkania 

projekt obejmie: rekrutację osób z listy 

oczekującej na przyznanie mieszkania 

komunalnego, indywidualnie dopasowane 

wsparcie obejmujące m.in. warsztaty 

Aktywnego Poszukiwania Pracy, treningi 

umiejętności interpersonalnych, szkolenia, 

wsparcie psychologiczne; prace pomocnicze 

przy remontach mieszkań; szkolenie liderów z 

wyłonionej grupy, którzy będą realizować 

inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. W 

ramach projektu zostanie utworzony Klub 

Integracji Społecznej, którego celem będzie 

udzielanie pomocy w odbudowywaniu i 

podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w 

życiu społeczności lokalnej oraz podnoszeniu 

kwalifikacji zawodowych.  

lokale wskazane 

przez Bytomskie 

Mieszkania w 

obszarze 

rewitalizacji

x x

RPO WSL - OSI 

9.1.3 Programy 

aktywnej integracji 

osób i grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI                            

2 000 000,00 I kw. 2018 - 

IV kw. 2019 

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 - 30, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie - 4, Liczba 

środowisk objętych programami 

aktywności lokalnej - 3, Liczba 

projektów zrealizowanych w pełni 

lub częściowo przez partnerów 

społecznych lub organizacje 

pozarządowe - 1

51

Program wsparcia 

osób z 

niepełnosprawno-

ścią intelektualną w 

ramach działalności 

Świetlicy 

Terapeutycznej 

Polskie 

Stowarzysze-

nie na rzecz 

Osób z 

Niepełnospra-

wnością 

Intelektualną 

Koło w Bytomiu 

Przedmiotem projektu jest utworzenie 

Świetlicy Terapeutycznej, z której korzystać 

będą osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną po ukończeniu edukacji. Zakres 

projektu obejmie: otoczenie beneficjentów 

projektu zaburzeniami rozwoju fizycznego i 

psychicznego systematyczną, kompleksową, 

długotrwałą formą terapii, wspomaganie 

rozwoju psychofizycznego i efektywności już 

rozpoczętej wieloletniej rehabilitacji i 

rewalidacji ONI, prowadzenie rehabilitacji 

ruchowej w postaci fizjo/fizykoterapii, działania 

polegające na podtrzymywaniu i odbudowaniu 

więzi emocjonalnych pomiędzy beneficjentami 

przebywającymi w warunkach 

instytucjonalnych oraz w otwartym środowisku, 

podejmowanie działań zapobiegających 

negatywnym skutkom niepełnosprawności w 

aspekcie rozwoju fizycznego, psychicznego, 

społecznego, zdrowotnego oraz 

emocjonalnego, objęcie wsparciem 

rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych.

podobszary 

rewitalizacji 10, 11, 

13 

x

RPO WSL - OSI 

9.2.3

Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – OSI

2 000 000,00 I kw. 2019 - 

IV kw. 2021

Liczba osób niepełnosprawnych 

objętych wsparciem w programie: 

15 osób; Liczba wspartych w 

programie miejsc świadczenia 

usług społecznych, istniejących po 

zakończeniu programu - 10 

Źródło weryfikacji wskaźnika: lista 

uczestników.
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Opiekun 

Nieformalny - 

sposób na życie

Bytomsko-

Radzionkowska 

Spółdzielnia 

Socjalna we 

współpracy z 

Urzędem 

Miejskim

Przedmiotem projektu jest realizacja usług 

opiekuńczych i asystenckich w miejscu 

zamieszkania osób starszych 

niesamodzielnych i niepełnosprawnych, 

wsparcie edukacyjne i wsparcie doradcze 

opiekunów nieformalnych, obejmujące m.in. 

zorganizowanie szkolenia/kursu 

podnoszącego kwalifikacje i umiejętności 

opiekunów faktycznych realizujących usługi 

opiekuńcze, organizację indywidualnego 

poradnictwa (w tym psychologicznego) pomoc 

w „zarządzaniu opieką”; działania 

zwiększające dostęp opiekunów nieformalnych 

do informacji umożliwiających poruszanie się 

po różnych systemach wsparcia, 

dofinansowań, świadczeń itp., ułatwiających 

opiekę i podnoszących jej jakość; edukacja 

kierowaną do kadr różnych systemów 

związanych z opieką nad osobami 

niesamodzielnymi, w tym przede wszystkim 

służby zdrowia i pomocy społecznej; ułatwienia 

w dostępie opiekunów nieformalnych do 

sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

medycznego w połączeniu z nauką obsługi 

sprzętu  i doradztwem w zakresie jego 

wykorzystania, przygotowanie i wsparcie w 

powrocie na rynek pracy opiekunów 

nieformalnych.

projekt skierowany 

do mieszkańców 

obszaru 

rewitalizacji

x x x

RPO WSL - OSI 

9.2.3

Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – OSI

4 950 000,00 III kw. 2017 - 

II kw. 2020

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywających 

kwalifikacje, pracujących (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) 

po opuszczeniu programu – 50, 

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu - 200, Liczba 

wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług zdrowotnych 

istniejących po zakończeniu 

projektu – 25, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym 

w programie – 250, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

usługami zdrowotnymi w programie 

– 25 
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Centrum Wsparcia 

Rodziny edycja I 

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Rodzinie

Przedmiotem projektu jest wsparcie i rozwój 

rodzinnych form pieczy zastępczej oraz 

wsparcie i rozwój form pracy z rodziną. W 

szczególności projekt obejmuje: 1) działania 

skupione na ograniczeniu liczby dzieci 

umieszczanych poza rodzinami biologicznymi, 

poprawie funkcjonowania rodzin biologicznych, 

m.in. poprzez pracę asystentów rodziny i 

wsparcie uzupełniające, np. w zakresie 

przemocy występującej w rodzinie; 2) wsparcie 

i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej 

oraz podnoszenie jakości tych usług pieczy 

zastępczej poprzez zapewnienie 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

kształcenie kandydatów do prowadzenia 

pieczy, poradnictwo specjalistyczne i wsparcie 

uzupełniające; 3) kompleksowe wsparcie 

rodzin zastępczych w procesie 

usamodzielniania wychowanków 

opuszczających pieczę zastępczą poprzez 

zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej, 

zapewnienie wychowankom możliwości 

uzyskania mieszkań z zasobów miejskich, 

udział w zajęciach wspomagających proces 

usamodzielnienia.

ul. Piekarska 39, 

działania 

skierowane do 

mieszkańców 

obszaru: Bobrek, 

Śródmieście, 

Rozbark

x x

RPO WSL - OSI 

9.2.3

Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – OSI

6 126 140,00 II kw. 2017 - II 

kw. 2020

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu, rozumiana 

jako liczba zatrudnionych 

asystentów rodziny -10;  Liczba 

wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych 

istniejących po zakończeniu 

projektu, rozumiana jako liczba 

zatrudnionych koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej - 7; 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym - 250.

Źródło weryfikacji wskaźnika: liczba 

umów zawartych z pracownikami 

świadczącymi wsparcie: asystent 

rodziny, koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej, opiekun 

usamodzielniania.
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Centrum Wsparcia 

Rodziny edycja II

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Rodzinie

Przedmiotem projektu jest wsparcie i rozwój 

rodzinnych form pieczy zastępczej oraz 

wsparcie i rozwój form pracy z rodziną. W 

szczególności projekt obejmuje: 1) działania 

skupione na ograniczeniu liczby dzieci 

umieszczanych poza rodzinami biologicznymi, 

poprawie funkcjonowania rodzin biologicznych, 

m.in. poprzez pracę asystentów rodziny i 

wsparcie uzupełniające, np. w zakresie 

przemocy występującej w rodzinie; 2) wsparcie 

i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej 

oraz podnoszenie jakości tych usług pieczy 

zastępczej poprzez zapewnienie 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

kształcenie kandydatów do prowadzenia 

pieczy, poradnictwo specjalistyczne i wsparcie 

uzupełniające; 3) kompleksowe wsparcie 

rodzin zastępczych w procesie 

usamodzielniania wychowanków 

opuszczających pieczę zastępczą poprzez 

zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej, 

zapewnienie wychowankom możliwości 

uzyskania mieszkań z zasobów miejskich, 

udział w zajęciach wspomagających proces 

usamodzielnienia.

ul. Piekarska 39, 

działania 

skierowane do 

mieszkańców 

obszaru: Bobrek, 

Śródmieście, 

Rozbark

x x

RPO WSL - OSI 

9.2.3

Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – OSI

6 317 570,00 II kw. 2020 - II 

kw. 2023

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu, rozumiana 

jako liczba zatrudnionych 

asystentów rodziny -10;  Liczba 

wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych 

istniejących po zakończeniu 

projektu, rozumiana jako liczba 

zatrudnionych koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej - 7; 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym - 260.

Źródło weryfikacji wskaźnika: liczba 

umów zawartych z pracownikami 

świadczącymi wsparcie: asystent 

rodziny, koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej, opiekun 

usamodzielniania.

55

Usługi społeczne w 

mieszkaniach 

wspomaganych 

edycja I 

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Rodzinie

Przedmiotem projektu są działania na rzecz 

rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego 

poprzez zapewnienie 16 miejsc w 

mieszkaniach wspomaganych. W ramach 

usługi zapewnia się, oprócz całodobowego 

pobytu, trening podstawowych umiejętności 

planowania czasu wraz z nabyciem 

kompetencji umożliwiających społeczne 

funkcjonowanie. Trening będzie obejmować w 

szczególności: planowanie dnia, w tym czasu 

wolnego,  gospodarowanie środkami 

finansowymi, przygotowywanie posiłków, 

utrzymanie porządku i higieny osobistej, 

kształtowanie właściwych relacji 

międzyludzkich.

lokalizacja 

mieszkań: 

Śródmieście; 

projekt skierowany 

do mieszkańców 

całego obszaru 

rewitalizacji

x x x

RPO WSL - OSI 

9.2.3

Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – OSI

1 055 130,00 I kw. 2018 - 

IV kw. 2020

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu, rozumiana 

jako liczba miejsc dostępnych w 

mieszkaniach wspomaganych - 16, 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie - 16                                                      

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

ewidencja osób korzystających ze 

wsparcia mieszkań
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Usługi społeczne w 

mieszkaniach 

wspomaganych 

edycja II

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Rodzinie

Przedmiotem projektu są działania na rzecz 

rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego 

poprzez zapewnienie 4 miejsc w mieszkaniach 

wspomaganych. W ramach usługi zapewnia 

się, oprócz całodobowego pobytu, trening 

podstawowych umiejętności planowania czasu 

wraz z nabyciem kompetencji umożliwiających 

społeczne funkcjonowanie. Trening będzie 

obejmować w szczególności: planowanie dnia, 

w tym czasu wolnego,  gospodarowanie 

środkami finansowymi, przygotowywanie 

posiłków, utrzymanie porządku i higieny 

osobistej, kształtowanie właściwych relacji 

międzyludzkich.

lokalizacja 

mieszkań: 

Śródmieście; 

projekt skierowany 

do mieszkańców 

całego obszaru 

rewitalizacji

x x x

RPO WSL - OSI 

9.2.3

Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – OSI

829 320,00 I kw. 2021 - 

IV kw. 2023

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu, rozumiana 

jako liczba miejsc dostępnych w 

mieszkaniach wspomaganych - 4, 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie - 4                                                      

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

ewidencja osób korzystających ze 

wsparcia mieszkań

57

Kompleksowe, 

alternatywne 

i aktywizacyjne 

usługi 

terapeutyczne dla 

osób przewlekle 

psychicznie  

chorych – 

mieszkańców 

miasta Bytom, w 

tym mieszkańców 

DPS dla Dorosłych 

Gmina 

Bytom/Dom 

Pomocy 

Społecznej dla 

Dorosłych we 

współpracy z 

Bytomskim 

Centrum 

Kultury 

Przedmiotem projektu są działania mające 

prowadzić do zmiany sposobu funkcjonowania 

osób przewlekle psychicznie chorych. Projekt 

obejmie 3 komponenty: 1. Pogłębiona 

diagnoza i alternatywne formy usług 

opiekuńczo-terapeutycznych (m.in. treningi 

interpersonalne, treningi umiejętności 

życiowych i społecznych, dogoterapia, 

hipoterapia itp., nauka samodyscypliny w 

postępowaniu leczniczym). 2. Aktywizacja 

zawodowa osób przewlekle psychicznie 

chorych (m.in. warsztaty umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy, pomoc 

psychologa, treningi kompetencji zawodowych, 

nauka obsługi komputera, kursy zawodowe, 

itd.). 3. Usamodzielnienie w działaniu i 

integracja społeczna (m.in. udział w zajęciach 

terapeutycznych na terenie mieszkań 

treningowych, nauka umiejętności 

prowadzenia gospodarstwa domowego, 

treningi budżetowe, higieniczne, 

zamieszkiwanie w mieszkaniach chronionych, 

nadzór terapeutyczny w mieszkaniach 

chronionych). 

ul. Józefczaka 14, 

ul. Dworcowa 

x x x

RPO WSL - OSI 

9.2.3

Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – OSI

2 000 000,00 III kw. 2018 - 

IV kw. 2020

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu programu - 14 miejsc, 

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 - 10 osób, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym 

w programie - 100 osób. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

wyniki badań psychologicznych 

określające sytuację beneficjenta 

po zakończonym projekcie, testy, 

ankiety, arkusze oceny. 
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Bytomskie Centrum 

Aktywności 

Społecznej – 

działalność 

społeczna 

bytomskich 

harcerzy

Związek 

Harcerstwa 

Polskiego 

Chorągiew 

Śląska - Hufiec 

Bytom

Przedmiotem projektu są działania obejmujące 

prowadzenie placówek wsparcia dziennego na 

obszarze rewitalizowanym, rozszerzenie oferty 

wsparcia w placówkach wsparcia dziennego, 

prowadzenie centrum aktywności społecznej w 

ramach pracy społecznej bytomskich harcerzy, 

realizowanie zadań programowych w centrum 

oraz w społeczności lokalnej zdobywanie 

kompetencji kluczowych takich jak: 

porozumiewanie się w języku ojczystym; 

porozumiewanie się w językach obcych; 

kompetencje informatyczne; umiejętność 

uczenia się; kompetencje społeczne i 

obywatelskie; świadomość i ekspresja 

kulturalna. 

ul. Korfantego 38

x x x

RPO WSL - OSI  

9.2.3

Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – OSI

4 500 000,00 II kw. 2017 - II 

kw. 2020

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu (obligatoryjny) 

- 4 szt.

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie 

(obligatoryjny) - 200 os.

Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 

obecności, dokumentacja 

fotograficzna, dzienniki zajęć. 

59

Mieszkania 

Treningowe – 

wsparcie osób z 

niepełnosprawno-

ścią intelektualną 

na drodze do 

samodzielności 

Polskie 

Stowarzysze-

nie na rzecz 

Osób z 

Niepełnospra-

wnością 

Intelektualną 

Koło w Bytomiu 

Przedmiotem projektu będą działania mające 

na celu wzrost samodzielności i zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu osób z 

niepełnosprawnością poprzez utworzenie 

mieszkań treningowych, w których 

prowadzone będą treningi z zakresu terapii 

społecznej. Zakres projektu obejmie: pracę w 

środowisku - placówki, rodziny, uczestnicy 

zajęć, pracownicy placówek wsparcia 

dziennego, kwalifikacja do projektu i grup 

treningowych, przygotowanie mieszkań do 

przyjęcia mieszkańców (zakup wyposażenia), 

przygotowanie osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin do uczestnictwa w projekcie, praca 

socjalna z rodziną i opiekunem, zamieszkanie 

kolejnych grup uczestników projektu pod 

opieka trenerów - trening wszystkich 

czynności niezbędnych do samodzielnego 

zamieszkania. 

ul. Piłsudskiego 21

x

RPO WSL - OSI 

9.2.3

Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – OSI

644 140,00 I kw. 2018-IV 

kw. 2020

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu - 10, Liczba 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym 

w programie - 25. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 

obecności, kwestionariusze 

diagnozy. 
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„Podwórka bez 

przemocy” – 

program z zakresu 

pedagogiki 

podwórkowej w 

rejonie Bobrka, 

Rozbarku i 

Śródmieścia

Centrum Misji 

Ewangelizacji 

Kościoła 

Ewangelicko-

Augsburskiego 

w RP

Przedmiotem projektu są działania 

obejmujące: realizację programu 

profilaktycznego z zakresu pedagogiki ulicy, 

realizację programu Szkoła Mobilna. Celem 

projektu jest wzrost dostępności i jakości usług 

społecznych zapobiegających ubóstwu i 

wykluczeniu społecznemu na terenie miasta 

Bytomia poprzez działania na rzecz rozwoju 

środowiskowych form usług społecznych w 

postaci programu profilaktycznego z zakresu 

pedagogiki ulicy dla 56 osób (28K, 28M) i 

Szkoły Mobilnej dla 100 dzieci i młodzieży 

(55K, 45 M) w okresie 36 miesięcy trwania 

projektu.  

podobszary 

rewitalizacji 8, 

10,11,12,13

x x

RPO WSL - OSI 

9.2.3

Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – OSI

800 000,00 I kw. 2017 - 

IV kw. 2019

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie. Na 

obecnym etapie brak danych 

liczbowych. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 

obecności, karty ewaluacyjne, 

umowy wolontariackie, listy 

uczestników imprez. 

61

Świetlica 

Środowiskowa 

"Rozbark dla 

Młodych"

Parafia św. 

Jacka w 

Bytomiu

Przedmiotem projektu będzie funkcjonowanie 

placówki wsparcia dziennego prowadzonej w 

formie pracy podwórkowej prowadzącej 

działania animacyjne i socjoterapeutyczne dla 

dzieci i młodzieży obejmujące następujące 

kompetencje kluczowe: umiejętność uczenia 

się, świadomość i ekspresja kulturalna. 

Działalność realizowana będzie poprzez 

rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście 

jego sytuacji rodzinnej, pomoc w nauce i 

uzupełnianiu zaległości edukacyjnych, 

rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i 

młodzieży, w szczególności kulturalnych na 

bazie infrastruktury kościelnej, organizowanie 

czasu wolnego, stałą i systematyczną 

współpracę z rodziną, prowadzenie pracy z 

grupą tak, by mogła stać się konstruktywną 

grupą rówieśniczą. 

ul. Matejki 1

x

RPO WSL - OSI 

9.2.3

Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – OSI

2 150 000,00 II kw. 2017-II 

kw. 2019

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie - 

100, Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu: 1 szt. Źródło 

weryfikacji wskaźnika: formularze 

zgłoszeniowe, monitoring 

uczestnictwa na zajęciach 

prowadzonych przez świetlicę 

środowiskową, oświadczenia 

uczestników projektu.
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Program „Aktywny 

senior”

Fundacja 

„Inicjatywa” we 

współpracy z 

instytucjami 

szkoleniowymi i 

Poradnią 

Ochrony 

Zdrowia 

Psychicznego 

CENTRUM

Przedmiotem projektu są działania obejmujące 

usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym 

usługi świadczone przez opiekunów dla osób 

niesamodzielnych, asystentów osób 

niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, 

pomoc sąsiedzką i inne formy 

samopomocowe, a także rozwój usług 

opiekuńczych w oparciu o nowoczesne 

technologie, np. teleopieki, aktywizacja 

środowisk lokalnych w celu tworzenia 

społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy 

przy wykorzystaniu nowych technologii), usługi 

asystenckie lub opiekuńcze w celu 

umożliwienia opiekunom osób 

niesamodzielnych podjęcie aktywności 

społecznej.

siedziba ul. 

Powstańców 

Warszawskich 38/1

x x

RPO WSL - OSI 

9.2.3

Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – OSI

3 000 000,00 I kw. 2017 - I 

kw. 2019 

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu- 1, Liczba 

wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług zdrowotnych 

istniejących po zakończeniu 

projektu- 1, 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, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym 

w programie- 30 osób (po 15/rok), 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi w programie – 30 

osób (po 15/rok). Źródło weryfikacji 

wskaźnika: listy uczestników, 

dokumentacja fotograficzna.
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Rozwój usług 

społecznych 

poprzez utworzenie 

Centrum Usług 

Społecznych

Bytomskie 

Centrum 

Wsparcia

Przedmiotem projektu jest tworzenie miejsc 

opieki w istniejącym ośrodku zapewniającym 

opiekę dzienną oraz zapewnienie wysokiej 

jakości usług opiekuńczych, zapewnienie 

posiłków, psychoterapia, usługi edukacyjne 

oraz terapia zajęciowa. 

ul. Piłsudskiego 21

x

RPO WSL - OSI 

9.2.3

Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – OSI

984 550 I kw. 2019 - 

IV kw. 2020

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie - 

100 osób,  Liczba wspartych w 

programie miejsc świadczenia 

usług społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu - 30. Źródło 

weryfikacji danych: raporty 

beneficjenta. 
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Jak w rodzinie – 

utworzenie zespołu 

placówek 

opiekuńczo – 

wychowawczych 

Placówka 

Opiekuńczo-

Wychowawcza 

"Bezpieczny 

Dom" w 

Bytomiu, Miasto 

Bytom/ Wydział 

Polityki 

Społecznej  

Przedmiotem projektu będzie utworzenie, na 

bazie odrębnych lokali mieszkalnych, zespołu 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

składającego się z 3 placówek do 14 dzieci 

każda oraz centrum administracyjnego do ich 

obsługi, a także świadczenie wysokiej jakości 

usług opiekuńczo-wychow. w formie 

zmierzającej do ich prowadzenia w lokalnej 

społeczności (deinstytucjonalizacja), 

obejmujących między innymi: stworzenie 

warunków życia jak najbardziej zbliżonych do 

warunków domowych i rodzinnych, rozwój 

kompetencji osobistych i społecznych, a także 

umiejętności interpersonalnych służących 

wzmocnieniu kompetencji społecznych, 

zaradności, samodzielności i aktywności 

społecznej podopiecznych, realizację działań 

służących minimalizowaniu poziomu deficytów 

edukacyjnych i wyrównywaniu szans 

edukacyjnych dzieci, podnoszenie poziomu 

świadomości zdrowotnej oraz działania na 

rzecz poprawy stanu zdrowia oraz 

prawidłowego rozwoju, działania z zakresu 

profilaktyki uzależnień i zagrożeń związanych 

z używkami, działania służące poprawie 

jakości funkcjonowania osób z 

niepełnosprawnościami.

siedziba placówki 

Wrocławska 46, 

mieszkania 

tworzone będą w 

Śródmieściu 

Bytomia 

x

RPO WSL - OSI 

9.2.3

Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych - OSI

6 803 700,00 II kw. 2017 - II 

kw. 2020

Liczba osób objętych wsparciem w 

ramach projektu: 42 osoby; Liczba 

wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych 

istniejących po zakończeniu 

projektu: 42 miejsca (3 mieszkania 

x 14 miejsc). Źródło weryfikacji 

wskaźnika: dzienniki zajęć, listy 

obecności.
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Opiekuńczy Bytom - 

utworzenie i 

funkcjonowanie 

Bytomskiego 

Centrum Wsparcia 

Opiekunów 

Nieformalnych

Bytomska 

Agencja 

Rozwoju 

Inwestycji Sp. z 

o.o. we 

współpracy z 

Urzędem 

Miejskim i 

Krajowym 

Instytutem 

Gospodarki 

Senioralnej

Celem projektu jest: zwiększenie dostępu do 

usług społecznych świadczonych w Bytomiu 

na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i 

niepełnosprawnych, które pozwolą 

przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu poprzez utworzenie i 

funkcjonowanie Bytomskiego Centrum 

Wsparcia Opiekunów Nieformalnych.

siedziba BARI Sp. 

z o.o. Rynek 19,  

działania w ramach 

projektu 

skierowane do 

osób z obszaru 

rewitalizacji 

(Bobrek, 

Śródmieście, 

Śródmieście 

Zachód, 

Śródmieście 

Północ, Rozbark, 

Kolonia Zgorzelec)

x x x

RPO WSL - OSI 

9.2.3 Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych OSI  - 

konkurs

7 600 000,00 III 2017 - II 

2020

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu - 50, poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu - 

20,  pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek) - 30, 

poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywających 

kwalifikacje, pracujących (łącznie z 

prowadzącymi działalność na 

własny rachunek) po opuszczeniu 

programu -  50, Liczba wspartych w 

programie miejsc świadczenia 

usług społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu - 200, Liczba 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie - 250, 

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie - 20, 

Liczba osób objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie - 

250. Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty beneficjenta. 
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Bezpieczny senior Bytomska 

Agencja 

Rozwoju 

Inwestycji Sp. z 

o.o. we 

współpracy z 

Bytomskim 

Centrum 

Wsparcia i 

Krajowym 

Instytutem 

Gospodarki 

Senioralnej

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie 

nowoczesnych form opieki dla 100 osób 

starszych i niesamodzielnych poprzez 

uruchomienie systemu teleopieki i 

telemedycyny.

Tym samym 100 osób niesamodzielnych 

(starszych, niepełnosprawnych) w Bytomiu 

wymagających wsparcia, poprzez 

wprowadzenie usług teleopieki i telemedycyny 

oraz wsparcie 2000 osób tzw. „Kopertą życia”, 

uzyska lepsze warunki funkcjonowania we 

własnym środowisku domowym  w poczuciu 

bezpieczeństwa i zapewnieniu opieki 

medycznej.

siedziba BARI Sp. 

z o.o. Rynek 19,  

działania w ramach 

projektu 

skierowane do 

osób z obszaru 

rewitalizacji 

(Bobrek, 

Śródmieście, 

Śródmieście 

Zachód, 

Śródmieście 

Północ, Rozbark, 

Kolonia Zgorzelec)

x x x

RPO WSL - OSI 

9.2.3 Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych OSI  - 

konkurs

2 600 000,00 I 2019 - IV 

2019

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu - 100, Liczba 

wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług zdrowotnych 

istniejących po zakończeniu 

projektu - 100, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym 

w programie - 100, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

usługami zdrowotnymi w programie - 

100.  Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty beneficjenta.
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Opiekunowie są 

wśród nas

Bytomska 

Agencja 

Rozwoju 

Inwestycji Sp. z 

o.o. we 

współpracy z 

Krajowym 

Instytutem 

Gospodarki 

Senioralnej

Celem projektu jest: przygotowanie 40 osób w 

wieku 60+ do pełnienia roli opiekunów  

nieformalnych osób wymagających wsparcia w 

życiu codziennym poprzez działalność  20 

grup samopomocowych na terenach 

rewitalizowanych.

siedziba BARI Sp. 

z o.o. Rynek 19,  

działania w ramach 

projektu 

skierowane do 

osób z obszaru 

rewitalizacji 

(Bobrek, 

Śródmieście, 

Śródmieście 

Zachód, 

Śródmieście 

Północ, Rozbark, 

Kolonia Zgorzelec)

x x x

RPO WSL - 9.2.3 

Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych OSI  - 

konkurs

720 000,00 I 2018 - IV 

2018

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu – 40,  poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu - 

10, pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek) - 20, 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 - 40, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie - 180, 

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie - 18, 

Liczba środowisk objętych 

programami aktywności lokalnej - 6, 

Liczba projektów zrealizowanych w 

pełni lub częściowo przez 

partnerów społecznych lub 

organizacje pozarządowe - 3.  

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty beneficjenta.
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Stworzenie Klubu 

Integracji 

Społecznej na 

terenie byłej KWK 

Rozbark w Bytomiu 

przy ul. 

Chorzowskiej - 

opieka 

krótkoterminowa dla 

dzieci i młodzieży, 

pomoc dydaktyczna 

dla rodzin oraz 

aktywacja osób 

starszych

Klub Sportowy 

Skarpa Bytom

Przedmiotem projektu jest utworzenie punktu 

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 

(świetlica środowiskowa - opieka 

krótkoterminowa), utworzenie akademii 

seniora - aktywizację osób starszych poprzez 

zaangażowanie ich do działania (zajęcia przy 

komputerze, florystyka, wolontariat, 

gimnastyka, akcje społeczne itd.), utworzenie 

punktu psychologiczno-pedagogicznego. 

Ogólne założenie projektu polega na 

udzieleniu kompleksowej wieloetapowej 

pomocy rodzinom. Dzieci mogą otrzymać 

krótkoterminową opiekę. Dodatkowo rodzice 

będą mogli otrzymać pomoc psychologiczno - 

pedagogiczną związaną z wychowaniem i 

kształceniem dzieci i młodzieży. Osoby starsze 

będą angażowane do działań społecznych 

polegających na dzieleniu się swoim 

doświadczeniem z innymi oraz uczestnictwie w 

akcjach charytatywnych, jak również będą 

zachęcane do czynnego uprawiania sportu, 

zrzeszania się z seniorami.       

KWK Rozbark 

(podobszar 24) 

Teren dawnej 

KWK Rozbark

x

RPO WSL - OSI 

9.2.3 Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – OSI

315 000,00 III kw. 2019-

IV kw. 2020

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu: 1, Liczba 

wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług zdrowotnych 

istniejących po zakończeniu 

projektu (obligatoryjny): 0, 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: 15 osób, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym 

w programie: 30 osób, Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

usługami zdrowotnymi w programie: 

0. Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty beneficjenta. 
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Bytomianie 

pomagają seniorom

Zespół Szkół 

Mechaniczno-

Elektronicznych 

Przedmiotem projektu są działania 

zmierzające do podniesienia kwalifikacji 

zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, opieka nad osobą 

niesamodzielną w rodzinie, wzrost aktywności 

zawodowej osób będących opiekunami osób 

niesamodzielnych. 

pl. Jana III 

Sobieskiego 1

x

RPO WSL - OSI 

9.2.3 Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – OSI

794 640,00 II kw. 2017 - 

IV kw. 2018

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu programu - 5, Liczba 

wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług zdrowotnych 

istniejących po zakończeniu 

programu - 5, Liczba osób 

pracujących po opuszczeniu 

programu zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym - 3, 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie - 40, 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi w programie - 20. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty beneficjenta. 
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KRYSTYNA 

Usługowa 9.2.3

Armada 

Development 

S.A. we 

współpracy z 

Fajną 

Spółdzielnią 

Socjalną

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 

Świetlicy KRYSTYNA oraz Usług 

Opiekuńczych KRYSTYNA.

Zabrzańska 7 i 

podobszar 25

x

RPO WSL - OSI 

9.2.3 Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – OSI

840 000,00 III kw. 2017 - 

II kw. 2020

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie - 88, 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi w programie - 20, 

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu -1, Liczba 

wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług zdrowotnych 

istniejących po zakończeniu 

projektu - 1, 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 - 30. Źródło weryfikacji 

wskaźnika: raporty beneficjenta.
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Bytomski Inkubator 

Społeczny 

ROZBANA - 

Usługowa 9.2.3

FAJNA 

Spółdzielnia 

Socjalna we 

współpracy z 

EMAT 

Wolsztyn

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 

Świetlicy ROZBANA oraz Usług Opiekuńczych 

ROZBANA.

podobszar 12 

Rozbark, teren 

dawnych Zakładów 

Naprawczych 

Górnośląskich 

Kolei 

Wąskotorowych

x

RPO WSL - OSI 

9.2.3 Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – OSI                           

840 000,00 III kw. 2017 - 

II kw. 2020

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie - 88, 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi w programie - 20, 

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu -1, Liczba 

wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług zdrowotnych 

istniejących po zakończeniu 

projektu - 1, 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 - 30. Źródło weryfikacji 

wskaźnika: raporty beneficjenta.
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Wysoka jakość 

edukacji 

przedszkolnej - 

dodatkowe miejsce 

w przedszkolach 

Miasto 

Bytom/Wydział 

Edukacji

Projektem zostaną objęte wybrane 

przedszkola w Śródmieściu oraz przedszkole 

w dzielnicy Bobrek. Zostaną tam utworzone 

nowe grupy przedszkolne, nastąpi 

doposażenie sal oraz zaplanowane będą 

szkolenia dla nauczycieli oraz dodatkowe 

zajęcia dla dzieci zgodnie z typem projektu 

"Program zapewniania dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające 

liczbę miejsc wychowania przedszkolnego 

oraz podnoszące jakość edukacji"

Przedszkola we 

wskazanych 

podobszarach 

rewitalizacji - 

konkretne adresy 

zostaną wskazane 

na etapie 

zgłaszania projektu

x x

RPO WSL - OSI 

11.1.3

Wzrost 

upowszechnienia 

wysokiej jakości 

edukacji 

przedszkolnej - 

konkurs

4 470 000,00 I kw. 2018-III 

kw. 2020

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli kompetencje 

po opuszczeniu programu - 40, 

Liczba miejsc wychowania 

przedszkolnego dofinansowanych 

w programie (obligatoryjny) - 300, 

Liczba dzieci objętych w ramach 

programu dodatkowymi zajęciami 

zwiększającymi ich szanse 

edukacyjne w edukacji 

przedszkolnej (obligatoryjny) - 800; 

Liczba nauczycieli objętych 

wsparciem w programie - 40. 

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty beneficjenta. 
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KRYSTYNA 

Przedszkolna 

11.1.3

Armada 

Development 

S.A. we 

współpracy z 

Fajną 

Spółdzielnią 

Socjalną

Przedmiotem projektu jest powstanie Ośrodka 

Przedszkolnego KRYSTYNA.

Zabrzańska 7 i 

podobszar 25

x

RPO WSL - OSI 

11.1.3

Wzrost 

upowszechnienia 

wysokiej jakości 

edukacji 

przedszkolnej - 

konkurs

536 000,00 II kw. 2018 - 

III kw. 2020

Liczba miejsc wychowania 

przedszkolnego dofinansowanych 

w programie - 16, Liczba dzieci 

objętych w ramach programu 

dodatkowymi zajęciami 

zwiększającymi ich szanse 

edukacyjne w edukacji 

przedszkolnej - 24, Liczba 

nauczycieli objętych wsparciem w 

programie - 6, Liczba nauczycieli, 

którzy uzyskali kwalifikacje lub 

nabyli kompetencje po opuszczeniu 

programu - 6. Źródło weryfikacji 

wskaźnika: raporty beneficjenta.
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Bytomski Inkubator 

Społeczny 

ROZBANA - 

Przedszkolna 

11.1.3

FAJNA 

Spółdzielnia 

Socjalna we 

współpracy z 

EMAT 

Wolsztyn

Przedmiotem projektu jest powstanie Ośrodka 

Przedszkolnego ROZBANA.

podobszar 12 

Rozbark, teren 

dawnych Zakładów 

Naprawczych 

Górnośląskich 

Kolei 

Wąskotorowych

x

RPO WSL - OSI 

11.1.3

Wzrost 

upowszechnienia 

wysokiej jakości 

edukacji 

przedszkolnej - 

konkurs                  

536 000,00 II kw. 2018 - 

III kw. 2020

Liczba miejsc wychowania 

przedszkolnego dofinansowanych 

w programie - 16, Liczba dzieci 

objętych w ramach programu 

dodatkowymi zajęciami 

zwiększającymi ich szanse 

edukacyjne w edukacji 

przedszkolnej - 24, Liczba 

nauczycieli objętych wsparciem w 

programie - 6, Liczba nauczycieli, 

którzy uzyskali kwalifikacje lub 

nabyli kompetencje po opuszczeniu 

programu - 6. Źródło weryfikacji 

wskaźnika: raporty beneficjenta.
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Umiem się uczyć Bytomska 

Agencja 

Rozwoju 

Inwestycji Sp. z 

o.o. we 

współpracy 

Urzędem 

Miejskim i Euro-

support

Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie 

kompetencji kluczowych ze szczególnym 

uwzględnieniem uczenia się, kreatywności, 

pracy zespołowej i silnie wpływają na 

integrację grupy i zmianę postrzegania 

zarówno nauczycieli przez uczniów, jak i 

uczniów przez nauczycieli. 

Głównym celem projektu jest podniesienie 

poziomu edukacji w szkołach podstawowych 

poprzez wypracowanie i wprowadzenie do 

nauki w warunkach szkolnych innowacyjnego 

narzędzia – warsztatów efektywnej nauki i 

pracy zespołowej oraz twórczego myślenia w 

ramach zajęć wyrównawczych.

siedziba BARI Sp. 

z o.o. Rynek 19,  

działania w ramach 

projektu 

skierowane do 

osób z obszaru 

rewitalizacji 

(Bobrek, 

Śródmieście, 

Śródmieście 

Zachód, 

Śródmieście 

Północ, Rozbark, 

Kolonia Zgorzelec) x x x

RPO WSL - OSI 

11.1.4 Poprawa 

efektywności 

kształcenia 

ogólnego - konkurs

952 848,89 I 2019 - IV 

2020

Liczba nauczycieli objętych 

wsparciem w programie [osoby] 22

Liczba uczniów objętych wsparciem 

w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych w programie [osoby] 

215

Liczba szkół, których pracownie 

przedmiotowe zostały doposażone 

w programie  szt.3

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli kompetencje 

po opuszczeniu programu [osoby] 

19

Liczba uczniów, którzy nabyli 

kompetencje kluczowe po 

opuszczeniu programu [osoby] 200

Liczba szkół, w których pracownie 

przedmiotowe wykorzystują 

doposażenie do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych [szt.] 3

Źródło weryfikacji wskaźnika: 

raporty beneficjenta. 
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Zostań programistą Wydział 

Edukacji we 

współpracy ze 

Szkołą 

Programowania 

CODERS LAB

Przedmiotem projektu jest prowadzenie 

działań mających na celu nabycie 

praktycznych umiejętności uczniów 

bytomskich szkół w zakresie IT, zwiększenie 

ich kompetencji, a w rezultacie spadek 

bezrobocia wśród absolwentów szkół (kursy 

programowania komputerowego). 

szkoły poziomu 

licealnego we 

wskazanych 

podobszarach 

rewitalizacji - 

konkretne adresy 

zostaną wskazane 

na etapie 

zgłaszania projektu

x x x

RPO WSL - OSI 

11.1.4

Poprawa 

efektywności 

kształcenia 

ogólnego - konkurs

1 058 800,00 III kw. 2017-

IV kw. 2018

Liczba uczniów, którzy nabyli 

kompetencje kluczowe po 

opuszczeniu programu - 100, 

Liczba szkół, w których pracownie 

przedmiotowe wykorzystują 

doposażenie do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych - 3, Liczba szkół i 

placówek systemu oświaty 

wykorzystujących sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych - 

3, Liczba uczniów objętych 

wsparciem w zakresie rozwijania 

kompetencji kluczowych w 

programie - 100, Liczba szkół, 

których pracownie przedmiotowe 

zostały doposażone w programie - 

3, Liczba szkół i placówek systemu 

oświaty wyposażonych w ramach 

programu w sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych- 3

Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 

uczniów uczęszczających na 

zajęcia.
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KRYSTYNA 

Rozwojowa 11.1.4

Armada 

Development 

S.A. we 

współpracy z 

Fajną 

Spółdzielnią 

Socjalną

Przedmiotem projektu jest powstanie Ośrodka 

Oświatowego KRYSTYNA.

Zabrzańska 7 i 

podobszar 25

x

RPO WSL - OSI 

11.1.4

Poprawa 

efektywności 

kształcenia 

ogólnego - konkurs

500 000,00 II kw. 2018 - 

III kw. 2020

Liczba uczniów objętych wsparciem 

w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych w programie - 200 w 

okresie 36 miesięcy, Liczba szkół, 

których pracownie przedmiotowe 

zostały doposażone w programie - 

0; Liczba szkół i placówek systemu 

oświaty wyposażonych w ramach 

programu w sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych  - 

0; Liczba nauczycieli objętych 

wsparciem w programie – 16, 

Liczba uczniów, którzy nabyli 

kompetencje kluczowe po 

opuszczeniu programu - 160, 

Liczba szkół, w których pracownie 

przedmiotowe wykorzystują 

doposażenie do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych - 20; Liczba szkół i 

placówek systemu oświaty 

wykorzystujących sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych - 

20; Liczba nauczycieli, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu 

programu - 14. Źródło weryfikacji 

wskaźnika: raporty beneficjenta.
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Bytomski Inkubator 

Społeczny 

ROZBANA - 

Rozwojowa 11.1.4

FAJNA 

Spółdzielnia 

Socjalna we 

współpracy z 

EMAT 

Wolsztyn

Przedmiotem projektu jest powstanie Ośrodka 

Oświatowego ROZBANA.

podobszar 12 

Rozbark, teren 

dawnych Zakładów 

Naprawczych 

Górnośląskich 

Kolei 

Wąskotorowych

x

RPO WSL - OSI 

11.1.4

Poprawa 

efektywności 

kształcenia 

ogólnego - konkurs

500 000,00 II kw. 2018 - 

III kw. 2020

Liczba uczniów objętych wsparciem 

w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych w programie - 200 w 

okresie 36 miesięcy, Liczba szkół, 

których pracownie przedmiotowe 

zostały doposażone w programie - 

0; Liczba szkół i placówek systemu 

oświaty wyposażonych w ramach 

programu w sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych  - 

0; Liczba nauczycieli objętych 

wsparciem w programie – 16, 

Liczba uczniów, którzy nabyli 

kompetencje kluczowe po 

opuszczeniu programu - 160, 

Liczba szkół, w których pracownie 

przedmiotowe wykorzystują 

doposażenie do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych - 20; Liczba szkół i 

placówek systemu oświaty 

wykorzystujących sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych - 

20; Liczba nauczycieli, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu 

programu - 14. Źródło weryfikacji 

wskaźnika: raporty beneficjenta.
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Rozwojowy uczeń 

szkoły zawodowej z 

szansą na pracę na 

europejskim rynku 

pracy - 

dostosowanie oferty 

kształcenia 

zawodowego

Miasto Bytom/ 

Wydział 

Edukacji

Projektem objęte będą: Państwowe Szkoły 

Budownictwa - ZS, ZS Gastronomiczno-

Hotelarskich, ZS Mechaniczno-

Elektronicznych, Technikum nr 4, ZS 

Administracyjno-Ekonomicznych i 

Ogólnokształcących, ZS Technicznych i 

Ogólnokształcących, ZS Usługowo-

Rzemieślniczych, ZSZ 8.  Przedmiotem 

projektu będą działania zgodne z typami 

projektów: 1. Poprawa jakości edukacji w 

szkołach i placówkach prowadzących 

kształcenie zawodowe we współpracy z 

otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, 

poprzez: a. doskonalenie umiejętności i 

kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i 

instruktorów praktycznej nauki zawodu, b. 

podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie 

kwalifikacji zawodowych przez uczniów. i 

wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, c. 

rozwój współpracy szkół lub placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe z ich 

otoczeniem społeczno-gospodarczym, d. 

rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego; 2. 

Realizacja działań w zakresie stworzenia w 

szkole i placówkach prowadzących kształcenie 

zawodowe warunków kształcenia zawodu, 

odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

ul. Powstańców 

Śląskich 10, ul. 

Żeromskiego 26, 

pl. Sobieskiego 1, 

ul. Katowicka 35, 

ul. Webera 6, ul. 

Frycza 

Modrzewskiego 

5,Świętochłowicka 

10, ul. Józefczaka 

40

x x

RPO WSL - ZIT 

11.2.1 Wsparcie 

szkolnictwa 

zawodowego - ZIT

4 118 000,00 III kw. 2018-II 

kw. 2020

Liczba szkół i placówek kształcenia 

zawodowego wykorzystujących 

doposażenie zakupione dzięki EFS - 

8, Liczba nauczycieli kształcenia 

zawodowego oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu 

programu - 25, Liczba uczniów 

szkół i placówek kształcenia 

zawodowego uczestniczących w 

stażach i praktykach u pracodawcy - 

80, Liczba nauczycieli kształcenia 

zawodowego oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu objętych 

wsparciem w programie - 25, 

Liczba szkół i placówek kształcenia 

zawodowego doposażonych w 

programie w sprzęt i materiały 

dydaktyczne niezbędne do 

realizacji kształcenia zawodowego - 

8,

Wskaźniki będą monitorowane na 

podstawie raportów Wydziału 

Edukacji. 
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Aktywizacja osób 

młodych 

pozostających bez 

pracy w Bytomiu (II)

Powiatowy 

Urząd Pracy w 

Bytomiu

Przedmiotem projektu są działania 

obejmujące: poradnictwo zawodowe dla 256 

osób bezrobotnych, pośrednictwo pracy dla 

296 osób bezrobotnych, staże dla 286 osób, 

szkolenia dla 200 osób, jednorazowe środki na 

podjęcie działalności gospodarczej 56 osób, 

bony na zasiedlenie dla 10 osób. 

siedziba PUP - ul. 

Łagiewnicka 15                    

działania w ramach 

projektu 

skierowane do 

osób z obszaru 

rewitalizacji       

x x x

PO Wiedza 

Edukacja Rozwój 

2014-2020, 

poddziałanie 1.1.1 

Wsparcie udzielane 

z Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego

4 170 825,30 I kw. 2016 - 

IV kw. 2016

Odsetek uczestników 

niepełnosprawnych, którzy podejmą 

pracę w okresie do trzech mies. 

następujących po dniu, w którym 

zakończyli udział w projekcie-17%, 

długotrwale bezrobotnych, którzy 

podejmą pracę w okresie do trzech 

miesięcy następujących po dniu, w 

którym zakończyli udział w 

projekcie-35%, o niskich 

kwalifikacjach, którzy podejmą 

pracę w okresie do trzech miesięcy 

następujących po dniu, w którym 

zakończyli udział w projekcie-48%, 

nie kwalifikujących się do żadnej z 

poniższych grup, którzy podejmą 

pracę w okresie do trzech mies. 

następujących po dniu, w którym 

zakończyli udział w projekcie- 

43%.Liczba osób bezrobotnych 

(łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych wsparciem 

w programie-552, Liczba osób 

długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie-230 Liczba 

osób poniżej 30 lat z 

niepełnospraw. objętych wsparciem 

w programie-20. Źródło weryfikacji 

wskaźnika: raporty beneficjenta. 

INTERWENCJA INWESTYCYJNO-INFRASTRUKTURALNA
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Termomodernizacja 

oraz zmiana 

systemów 

ogrzewania 

nieruchomości 

zlokalizowanych w 

Śródmieściu 

Bytomia

Miasto Bytom/ 

Bytomskie 

Mieszkania

Przedmiotem projektu jest kompleksowa 

termomodernizacja budynków we wskazanych 

lokalizacjach poprzez poprawę izolacyjności 

przegród budowlanych oraz wymianę okien i 

drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej 

izolacyjności, a także wymiana/modernizacja 

źródeł ciepła nieefektywnych ekologicznie 

wraz z pozostałymi elementami systemu 

grzewczego na źródła/systemy grzewcze 

wykorzystujące paliwo gazowe. 

Katowicka 49, 51, 

53, 59, 60, 

Korfantego 7, 9, 

11, Matejki 39, 46, 

Staromiejska 2, 3, 

Żeromskiego 6, 14, 

Kochanowskiego 

17,  Witczaka 37, 

83, 85, 

Miętkiewicza 5, 7, 

Józefczaka 15

x

RPO WSL - OSI 

4.3.3

Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej – 

OSI

28 020 023,16 IV kw. 2018 - 

IV kw. 2022

Stopień redukcji PM10 

(obligatoryjny), Zmniejszenie 

rocznego zużycia energii pierwotnej 

w budynkach publicznych 

[kWh/rok] (obligatoryjny)

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych 

(obligatoryjny) - brak danych na 

obecnym etapie; Liczba 

zmodernizowanych energetycznie 

budynków - 21; Liczba gospodarstw 

domowych z lepszą klasą zużycia 

energii (obligatoryjny) – około 175; 

Liczba zmodernizowanych źródeł 

ciepła, Powierzchnia użytkowa 

budynków poddanych 

termomodernizacji - około 9.479,33 

m2.    

Monitorowane na podstawie 

protokołów odbioru robót 

wykonanych zgodnie z 

dokumentacją projektową.

82

Termomodernizacja 

budynków 

zlokalizowanych 

przy ul. Sądowej 1 i 

2 – siedziby 

Prokuratury 

Rejonowej w 

Bytomiu

Miasto Bytom/ 

Wydział 

Realizacji 

Inwestycji i 

Remontów we 

współpracy z 

Prokuraturą 

Okręgową w 

Katowicach

Przedmiotem projektu jest kompleksowa 

termomodernizacja obiektów poprzez poprawę 

izolacyjności przegród budowlanych (wymiana 

okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu 

i ścian od strony podwórza, docieplenie i 

zaizolowanie ścian piwnic i stropu nad 

piwnicą), modernizację instalacji co, 

modernizację instalacji elektrycznej z wymianą 

oświetlenia wewnętrznego na 

energooszczędne, modernizację wentylacji 

obiektu na wentylację mechaniczną z 

rekuperacją, przebudowę pomieszczeń po 

dawnym kinie, przebudowę infrastruktury 

technicznej, remont i przebudowę sanitariatów 

w całym budynku, dostosowanie obiektu do 

przepisów p.poż (część robót realizowana 

będzie w ramach kosztów 

niekwalifikowanych).

ul. Sądowa 1 i 2

x

RPO WSL - OSI 

4.3.3

Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej – 

OSI

5 130 000,00 I kw. 2017 - 

IV kw. 2018 

Stopień redukcji PM10: 107,4 

kg/rok, Ilość zaoszczędzonej 

energii elektrycznej: 16,27 

MWh/rok, Ilość zaoszczędzonej 

energii cieplnej: 1414 GJ/rok, 

Zmniejszenie zużycia energii 

końcowej w wyniku realizacji 

projektu: 1 472,10 GJ/rok, 

Zmniejszenie rocznego zużycia 

energii pierwotnej w budynkach 

publicznych: 1 730,6 GJ/rok, 

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych 151 104 

kg/rok; Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków: 1 szt.; 

Powierzchnia użytkowa budynków 

poddanych termomodernizacji 1 

954 m2. 

Monitorowane na podstawie 

protokołów odbioru robót 

wykonanych zgodnie z 

dokumentacją projektową.
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Termomodernizacja 

budynku Wydziału 

Zdrowia 

Publicznego w 

Bytomiu przy ul. 

Piekarskiej 18 

Śląski 

Uniwersytet 

Medyczny w 

Katowicach

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 

oraz przebudowa istniejących pomieszczeń 

budynku Wydziału Zdrowia Publicznego z 

dostosowaniem do obowiązujących przepisów, 

w tym: wykonanie wszelkich niezbędnych prac 

demontażowych i wyburzeniowych, wymianę i 

renowację stolarki okiennej i drzwiowej (w 

części, gdzie prace nie zostały jeszcze 

wykonane), zamontowanie nawiewników, 

wykonanie izolacji poziomych i pionowych oraz 

wykonanie izolacji termicznych ścian, stropów 

oraz dachu, remont attyki nad wejściem 

głównym wraz z renowacją elewacji, 

wykonanie nowych instalacji wewnętrznych i 

zewnętrznych, w tym odgromowej i uziemienia, 

elektrycznej, solarnej (dla wytwarzania c.w.u.), 

c.o., wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej oraz kanalizacji deszczowej 

odprowadzającej wody opadowe z 

przebudowywanego w ramach 

termomodernizacji obiektu. Po zakończeniu 

prac termomodernizacyjnych do ogrzewania 

wykorzystywane będzie istniejące zasilanie 

obiektu.

ul. Piekarska 18, 

działki: 189/7, 

190/7, 193/7, 

194/7, 92, 96/89, 8, 

195/7, 6

x

RPO WSL - OSI 

4.3.3

Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej – 

OSI

6 041 415,17 IV kw. 2017 - 

IV kw. 2018

stopień redukcji PM10 – 1029,754 

g/rok, ilość zaoszczędzonej energii 

elektrycznej – 19 408,692 kWh/rok, 

ilość zaoszczędzonej energii 

cieplnej – 591 494,012 kWh/rok, 

zmniejszenie zużycia energii 

końcowej – 591 494,012 kWh/rok, 

zmniejszenie rocznego zużycia 

energii pierwotnej w budynkach 

publicznych – 744816,395 kWh/rok, 

szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych - 131 

676,515 kg/rok, liczba 

wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii cieplnej z OZE 

– 1 zestaw kolektorów słonecznych 

o łącznej powierzchni 25,4 m2, 

dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii cieplnej ze źródeł 

odnawialnych – 11 243,223 

kWh/rok, liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków - 1, liczba 

zmodernizowanych źródeł ciepła - 

1, powierzchnia użytkowa 

budynków poddanych 

termomodernizacji – 6281,130 m2. 

Monitorowane na podstawie 

protokołów odbioru robót 

wykonanych zgodnie z 

dokumentacją projektową.
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Termomodernizacja 

budynku Zespołu 

Szkół 

Gastronomiczno-

Hotelarskich w 

Bytomiu 

Miasto Bytom/ 

Wydział 

Realizacji 

inwestycji i 

Remontów 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 

budynku szkoły obejmująca ocieplenie stropu 

nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie elewacji 

do wysokości 3,1 m, wymianę okien, remont 

dachu. Ostateczny zakres prac zostanie 

ustalony na podstawie audytu 

energetycznego.

ul. Chrobrego 13, 

działka 191/37

x

RPO WSL - OSI 

4.3.3

Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej – 

OSI

390 600,00 III kw. 2017 - 

IV kw. 2018 

Stopień redukcji PM10 – min. 25%, 

Zmniejszenie zużycia energii 

końcowej w wyniku realizacji 

projektu – min. 25%, Zmniejszenie 

rocznego zużycia energii pierwotnej 

w budynkach publicznych 

[kWh/rok] - określony po 

sporządzeniu audytu, Szacowany 

roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych - min. 25 %, Liczba 

zmodernizowanych energetycznie 

budynków, Powierzchnia użytkowa 

budynków poddanych 

termomodernizacji - 1 234 m2. 

Monitorowane na podstawie 

protokołów odbioru robót 

wykonanych zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

85

Termomodernizacja 

budynku Zespołu 

Szkół Mechaniczno-

Elektronicznych w 

Bytomiu 

Miasto Bytom/ 

Wydział 

Realizacji 

inwestycji i 

Remontów

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 

budynku szkoły obejmująca: ocieplenie 

stropodachu, izolacje podłogi na gruncie, 

wymianę okien, wymianę zaworów 

grzejnikowych na zawory z głowicami 

termostatycznymi, a także montaż paneli 

fotowoltaicznych do ogrzewania ciepłej wody 

użytkowej. Ostateczny zakres prac zostanie 

ustalony na podstawie audytu 

energetycznego. 

pl. Sobieskiego 1, 

działka 24 

x

RPO WSL - OSI 

4.3.3

Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej – 

OSI

1 356 000,00 III kw. 2017 - 

IV kw. 2018 

Stopień redukcji PM10 – min. 25%, 

Zmniejszenie zużycia energii 

końcowej w wyniku realizacji 

projektu – min.25%, Zmniejszenie 

rocznego zużycia energii pierwotnej 

w budynkach publicznych 

[kWh/rok] – określony po 

sporządzeniu audytu, Szacowany 

roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych – min. 25%, Liczba 

zmodernizowanych energetycznie 

budynków – szt. 1, Powierzchnia 

użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji - 11 025 m2. 

Monitorowane na podstawie 

protokołów odbioru robót 

wykonanych zgodnie z 

dokumentacją projektową.



Załącznik nr 2 do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+

86

Termomodernizacja 

budynku Szkoły 

Podstawowej nr 4 w 

Bytomiu 

Miasto Bytom/ 

Wydział 

Realizacji 

inwestycji i 

Remontów

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 

budynku szkoły obejmująca ocieplenie stropu 

nad ostatnią kondygnacją oraz wymianę 

stolarki okiennej. Ostateczny zakres prac 

zostanie ustalony na podstawie audytu 

energetycznego. 

ul. Chrobrego 9, 

działka 38

x

RPO WSL - OSI 

4.3.3

Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej – 

OSI

530 000,00 III kw. 2017 - 

IV kw. 2018 

Stopień redukcji PM10 - min. 25 %, 

Zmniejszenie zużycia energii 

końcowej w wyniku realizacji 

projektu  - min. 25%, Zmniejszenie 

rocznego zużycia energii pierwotnej 

w budynkach publicznych 

[kWh/rok] – określony po 

sporządzeniu audytu, Szacowany 

roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych min. 25 %, Liczba 

zmodernizowanych energetycznie 

budynków – 1 szt., Powierzchnia 

użytkowa budynku poddanego 

termomodernizacji - 2 985,60 m2. 

Monitorowane na podstawie 

protokołów odbioru robót 

wykonanych zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

87

Termomodernizacja 

budynku Szkoły 

Podstawowej nr 5 w 

Bytomiu 

Miasto Bytom/ 

Wydział 

Realizacji 

inwestycji i 

Remontów

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 

budynku szkoły obejmująca ocieplenie stropu 

nad ostatnią kondygnacją oraz wymianę 

stolarki okiennej. Ostateczny zakres prac 

zostanie ustalony na podstawie audytu 

energetycznego. 

Aleja Legionów 6, 

działka 8

x

RPO WSL - OSI 

4.3.3

Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej – 

OSI

760 000,00 III kw. 2017 - 

IV kw. 2018 

Stopień redukcji PM10 - min. 25%, 

Ilość zaoszczędzonej energii 

cieplnej oraz Zmniejszenie 

rocznego zużycia energii pierwotnej 

w budynkach publicznych 

[kWh/rok] - określone po 

sporządzeniu audytu, Szacowany 

roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych min. 25%, Liczba 

zmodernizowanych energetycznie 

budynków – 1 szt., Powierzchnia 

użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji 3 077,91 m2. 

Monitorowane na podstawie 

protokołów odbioru robót 

wykonanych zgodnie z 

dokumentacją projektową. 
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Termomodernizacja 

budynku Zespołu 

Szkół 

Administracyjno-

Ekonomicznych i 

Ogólnokształcących 

w Bytomiu 

Miasto Bytom/ 

Wydział 

Realizacji 

inwestycji i 

Remontów

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 

budynku szkoły obejmująca ocieplenie 

stropodachu, ocieplenie stropu nad ostatnią 

kondygnacją, izolacja podłogi na gruncie, 

wymianę okien, wymianę zaworów 

grzejnikowych na zawory z głowicami 

termostatycznymi, montaż podpionowych 

zaworów regulacyjnych, izolację poziomów 

instalacji centralnego ogrzewania. Ostateczny 

zakres zostanie ustalony na podstawie audytu 

energetycznego. 

Webera 6, działka 

156/69

x

RPO WSL - OSI 

4.3.3

Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej – 

OSI

1 054 494,12 III kw. 2017 - 

III kw. 2018 

Stopień redukcji PM10  - min. 25%, 

Zmniejszenie zużycia energii 

końcowej w wyniku realizacji 

projektu – min.25%, Zmniejszenie 

rocznego zużycia energii pierwotnej 

w budynkach publicznych 

[kWh/rok] – określony po 

sporządzeniu audytu, Szacowany 

roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (obligatoryjny)- 

określony po sporządzeniu audytu, 

Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków - 1, 

Powierzchnia użytkowa budynków 

poddanych termomodernizacji - 3 

784 m2. Monitorowane na 

podstawie protokołów odbioru robót 

wykonanych zgodnie z 

dokumentacja projektową. 

89

Termomodernizacja 

budynku Zespołu 

Szkół Specjalnych 

nr 3 w Bytomiu                                       

Miasto Bytom/ 

Wydział 

Realizacji 

inwestycji i 

Remontów

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 

budynku szkoły zlokalizowanej przy ul. 

Konstytucji 20 i 22. Zakres rzeczowy projektu 

obejmuje: ocieplenie stropu nad ostatnią 

kondygnacją w budynku nr 22, ocieplenie 

stropodachu budynku nr 20, wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej,  wymianę instalacji 

centralnego ogrzewania, modernizację 

kotłowni. Ostateczny zakres zostanie ustalony 

na podstawie audytu energetycznego.

ul. Konstytucji 20 i 

22 działka: 2445/66 

x

RPO WSL - OSI 

4.3.3

Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej – 

OSI

1 283 000,00 III kw. 2017 - 

IV kw. 2018 

Stopień redukcji PM10 - min. 25 %, 

Zmniejszenie zużycia energii 

końcowej w wyniku realizacji 

projektu  - min. 25%, Zmniejszenie 

rocznego zużycia energii pierwotnej 

w budynkach publicznych 

[kWh/rok] – określony po 

sporządzeniu audytu.

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych min. 25 %, 

Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków – 1 szt., 

Powierzchnia użytkowa budynków 

poddanego termomodernizacji - 3 

332 m2. Monitorowane na 

podstawie protokołów odbioru 

robót. 
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Zmiana 

efektywności 

energetycznej 

budynków Domu 

Pomocy Społecznej 

dla Dorosłych wraz 

z budową instalacji 

OZE

Miasto 

Bytom/Dom 

Pomocy 

Społecznej dla 

Dorosłych 

Przedmiotem projektu jest poprawa 

efektywności energetycznej budynków DPS 

poprzez realizację zadań: 1. Modernizacja 

instalacji elektrycznej budynków DPS, 2. 

Modernizacja systemu ogrzewania obiektów, 

3. Wyposażenie budynków w panele 

fotowoltaiczne, 4. Wyposażenie budynków w 

kolektory słoneczne i pompy ciepła. 

ul. Dworcowa 7

x

RPO WSL - ZIT 

4.3.1

Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej - 

ZIT

4 090 000,00 IV kw. 2016 - 

IV kw. 2019 

Stopień redukcji PM10  - co 

najmniej 30%, Produkcja energii 

elektrycznej z nowo 

wybudowanych/nowych mocy 

wytwórczych instalacji 

wykorzystujących OZE, 

Zmniejszenie rocznego zużycia 

energii pierwotnej w budynkach 

publicznych – założono około 40 % 

zmniejszenia,  Produkcja energii 

cieplnej z nowo 

wybudowanych/nowych mocy 

wytwórczych instalacji 

wykorzystujących OZE – założono  

86,86 MWht/rok,  Szacowany 

roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych – założono 131,52/ 

rok – tj. spadek o 52,95%, 

Dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych – zaplanowano w 

MW – 0,000020, Dodatkowa 

zdolność wytwarzania energii 

cieplnej ze źródeł odnawialnych – 

zaplanowano w MWht/rok 86,86, 

Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków – 4 

budynki, Liczba zmodernizowanych 

źródeł ciepła –  1.Powierzchnia 

użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji - 4.059m2.
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Termomodernizacja 

budynku 

użyteczności 

publicznej przy ulicy 

Strzelców 

Bytomskich 16

Miasto Bytom/ 

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Rodzinie 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa 

termomodernizacja budynku będącego 

siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 16. 

W zakresie projektu wykonane zostaną prace 

polegające na ociepleniu stropu nad piwnicą, 

stropu nad poddaszem oraz stropodachu 

poddasza. Zakłada się również wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę 

poszycia dachowego, a także wymianę 

instalacji centralnego ogrzewania wraz z 

grzejnikami i zaworami termostatycznymi.

ul. Strzelców 

Bytomskich 16

x

RPO WSL - ZIT 

4.3.1

Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej - 

ZIT

1 108 905,00 II kw. 2017 - 

IV kw. 2018 

Powierzchnia użytkowa budynków 

poddanych termomodernizacji - 

2465.87 m2, Szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych 

(obligatoryjny) - 27,10 tony 

równoważnika CO2, Liczba 

zmodernizowanych energetycznie 

budynków  - 1szt., Liczba 

zmodernizowanych źródeł ciepła - 

1szt., Ilość zaoszczędzonej energii 

cieplnej (obligatoryjny) - 750.00 

GJ/rok, Zmniejszenie rocznego 

zużycia energii pierwotnej w 

budynkach publicznych 

(obligatoryjny)  - 229111.00 

kWh/rok, Stopień redukcji PM 10 

(obligatoryjny)  - 27.20 tony/rok. 

Monitorowane na podstawie 

protokołu odbioru prac. 

92

Rewaloryzacja 

zespołu pałacowego 

Thiele-Wincklerów 

zlokalizowanego w 

Parku Ludowym 

przy ul. Dzierżonia 

w Bytomiu-

Miechowicach

Miasto Bytom/ 

Wydział 

Realizacji 

Inwestycji i 

Remontów

Przedmiotem projektu są prace przy 

zabytkowym zespole pałacowo-parkowym 

Thiele-Wincklerów obejmujące odbudowę i 

przebudowę istniejących ruin zachodniej 

oficyny pałacu (odtworzenie z zewnątrz 

budynku historycznego, wewnątrz - 

pomieszczenia magazynowe, techniczne, 

pomieszczenia na funkcje kulturalne, trzon 

komunikacyjny, taras widokowy), 

zagospodarowanie obszaru rumowiska 

pozostałej dawnej części pałacu 

(wyeksponowanie gruzów murów, nasadzenie 

roślinności), zagospodarowanie terenu wokół 

budynku  (place i ścieżki), przyłączenie sieci i 

urządzenie instalacji zewnętrznych oraz 

wewnętrznych, montaż elementów małej 

architektury, odtworzenie i zachowanie 

materialnego dziedzictwa kulturowego 

zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego. 

ul. Dzierżonia       

działki 809/7 i 

813/11

x

RPO WSL - OSI 

5.3.2

Dziedzictwo 

kulturowe – OSI

7 489 248,00 I kw. 2017 - 

IV kw. 2018 

Liczba zabytków nieruchomych 

objętych wsparciem - 1    Wzrost 

oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne - 

brak danych na obecnym etapie 

Monitorowane na podstawie 

protokołów odbioru robót 

wykonanych zgodnie z 

dokumentacją projektową 

(pozwoleniem Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na prowadzenie robót 

przy zabytku oraz pozwolenie na 

budowę).

Protokół monitorowania liczby 

odwiedzin w obiekcie.
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Renowacja 

zabytkowego 

kościoła Św. 

Wojciecha w 

Bytomiu 

Zakon Braci 

Mniejszych 

Prowincji 

Wniebowzię-cia 

Najświętszej 

Maryi Panny, 

Dom Zakonny 

w Bytomiu

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie 

następujących działań remontowo-

konserwatorskich przy kościele św. Wojciecha 

w Bytomiu: prace konserwatorskie i 

budowlane przy elewacji kościoła, 

konserwacja i remont dachu (więźba, pokrycie, 

podesty, schody na wieżę, izolacje) kościoła, 

konserwacja i remont wnętrza kościoła, 

remont i konserwacja prezbiterium kościoła, 

konserwacja i remont zabytkowego 

wyposażenia, odtworzenie i aranżacja krypty, 

konserwacja i remont stolarki i ślusarki 

okiennej i drzwiowej, naprawa witraży, 

modernizacja instalacji rurowych i kablowych 

kościoła do obowiązujących standardów, 

uporządkowanie terenu wokół kościoła, 

remont ogrodzenia. 

pl. Klasztorny 5

x

RPO WSL - OSI 

5.3.2

Dziedzictwo 

kulturowe – OSI

6 050 000,00 I kw. 2017 - III 

kw. 2019

Liczba zabytków nieruchomych 

objętych wsparciem - 1 obiekt

Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych wsparciem 

miejscach należących do 

dziedzictwa kulturalnego i 

naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne - 9 000 

osób/rok.

Monitorowane na podstawie 

protokołu odbioru końcowego 

wykonania robót oraz protokołów 

liczby odwiedzin w obiekcie. 

94

Remont budynku 

kościoła p.w. 

Świętej Trójcy w 

Bytomiu 

Parafia 

Rzymsko-

Katolicka pw. 

Św. Trójcy w 

Bytomiu 

Przedmiotem projektu jest kontynuacja prac 

remontowo-konserwatorskich przy elewacji 

północnej transeptu budynku kościoła p.w. 

Św. Trójcy w szczególności zadania: 

konserwacja wątku ceglanego elewacji 

północnej -  transept  (czyszczenie, 

wzmocnienie, uzupełnienie zniszczonych 

cegieł i ubytków, wykonanie nowego 

spoinowania murów, hydrofobizacja 

powierzchni ceglanych), konserwacja 

kamiennego detalu architektonicznego w 

elewacji północnej - transept  (czyszczenie, 

wzmocnienie, uzupełnienie zniszczonych 

cegieł i ubytków, wykonanie nowego 

spoinowania murów, hydrofobizacja 

powierzchni ceglanych), naprawa kamiennych 

sterczyn w transepcie (demontaż 

uszkodzonych sterczyn z podstawami; 

przekucia w piaskowcu brakujących 

elementów sterczyn (np. kwiatonów, szyszek, 

iglic); procedura konserwacji sterczyn; montaż 

sterczyn na elewacji),- prace towarzyszące 

(montaż i demontaż rusztowań niezbędnych 

do realizacji prac konserwatorskich, wywóz i 

utylizacja gruzu powstałego z wykuć i prac 

czyszczących).

ul. Piekarska 6

x

RPO WSL - OSI 

5.3.2

Dziedzictwo 

kulturowe – OSI

459 400,00 II kw. 2017 - 

IV kw. 2017

Liczba zabytków nieruchomych 

objętych wsparciem - 1 obiekt

Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych wsparciem 

miejscach należących do 

dziedzictwa kulturalnego i 

naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne - 1000 

odwiedzin/rok. Monitorowane na 

podstawie protokołów odbioru robót 

wykonanych zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz na 

podstawie protokołu monitorowania 

liczby odwiedzin w obiekcie.
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Prace renowacyjne 

przy kościele 

parafialnym p.w. 

Wniebowzięcia 

NMP w Bytomiu

Rzymskoka-

tolicka Parafia 

Wniebowzię-cia 

NMP w Bytomiu

Przedmiotem projektu są prace renowacyjne 

przy kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP 

zlokalizowanym przy Rynku w Bytomiu 

obejmujące remont elewacji kościoła, 

wykonanie kamiennego cokołu wokół kościoła, 

remont nawierzchni wokół kościoła, remont 

ogrodzenia terenu kościelnego (konserwacja 

żelaznych i kamiennych elementów 

ogrodzenia, a także remont i konserwacja 

muru ceglanego). 

ul. Ks. Koziołka 3

x

RPO WSL - OSI 

5.3.2

Dziedzictwo 

kulturowe – OSI

742 000,00 I kw. 2014 - 

IV kw. 2019

Liczba zabytków nieruchomych 

objętych wsparciem - 1 obiekt                              

Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych wsparciem 

miejscach należących do 

dziedzictwa kulturalnego i 

naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne 600 osób/rok

Monitorowany na podstawie 

protokołu odbioru końcowego 

wykonania robót oraz protokołów 

uczestnictwa osób w wydarzeniach 

i nabożeństwach w parafii. 

96

Prace remontowe 

przy kościele 

filialnym p.w. Ducha 

Św.

Rzymskokato-

licka Parafia 

Wniebowzię-cia 

NMP w Bytomiu

Przedmiotem projektu są prace renowacyjne 

przy kościółku Św. Ducha w Bytomiu (filia 

kościoła WNMP) obejmujące izolację 

zewnętrzną wraz z odwodnieniem, malowanie 

elewacji i wnętrza kościółka, oczyszczanie 

portalu z piaskowca, remont nawierzchni przed 

kościołkiem oraz wykonanie ogrodzenia i 

zagospodarowanie trawnika. 

ul. Krakowska 12, 

działka 237/4

x

RPO WSL - OSI 

5.3.2

Dziedzictwo 

kulturowe – OSI

318 400,00 I kw. 2019 - 

IV kw. 2020

Liczba zabytków nieruchomych 

objętych wsparciem - 1 obiekt                                   

Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych wsparciem 

miejscach należących do 

dziedzictwa kulturalnego i 

naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne 500 osób/rok

Monitorowany na podstawie 

protokołu odbioru końcowego 

wykonania robót oraz protokołów 

uczestnictwa osób w wydarzeniach 

i nabożeństwach w kościele.

97

Renowacja 

zabytkowego 

kościoła Św. Krzyża 

w Bytomiu 

Parafia 

Rzymskoka-

tolicka 

Świętego 

Krzyża w 

Bytomiu 

Przedmiotem projektu jest renowacja 

zabytkowego kościoła Św. Krzyża w Bytomiu 

polegająca na: naprawie pęknięć sklepień, 

murów, tynków i wzmocnieniu schodów 

zakrystii, naprawie pęknięć ścian w krypcie 

wraz z jej malowaniem i naprawą posadzki, 

malowaniu całego kościoła wraz z renowacją 

zabytkowych polichromii (ustawienie 

rusztowań przestrzennych), renowacji witraży 

oraz odtworzeniu laskowań i ościeży, 

wymianie wewnętrznej instalacji p.poż wraz z 

sygnalizacją alarmową, poprawie gospodarki 

cieplnej przez docieplenie sklepień, montażu 

szyb zespolonych w witrażach oraz wymianę 

kotła co, przeprowadzeniu konserwacji 

biologicznej drewnianej więźby dachu 

kościoła.

ul. Frenzla 42

x

RPO WSL - OSI 

5.3.2

Dziedzictwo 

kulturowe – OSI

3 400 000,00 II kw. 2017 - 

IV kw. 2018 

Liczba zabytków nieruchomych 

objętych wsparciem - 1 obiekt                               

Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych wsparciem 

miejscach należących do 

dziedzictwa kulturalnego i 

naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne - 4000 

osób/rok

Monitorowane na podstawie 

protokołu odbioru końcowego 

wykonania robót, a także raportów 

z liczenia osób odwiedzających 

obiekt podczas spotkań i wydarzeń 

kulturalnych oraz dokumentacji 

fotograficznej. 
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Konserwacja i 

zachowanie 

zabytkowego 

kościoła św. 

Małgorzaty w 

Bytomiu 

Zgromadzenie 

Słowa Bożego 

Księża 

Werbiści Dom 

Misyjny

Przedmiotem projektu są prace remontowe 

przy zabytkowym kościele św. Małgorzaty 

obejmujące: czyszczenie, impregnację, 

uzupełnienie ubytków elewacji ceglanej i spoin 

budynku kościoła wraz z wymianą obróbek 

blacharskich i instalacji odgromowej, 

wykonanie izolacji fundamentów kościoła, 

naprawę dachu i wież wraz z odwodnieniem, 

czyszczenie, naprawę i konserwację witraży, 

prace konserwacyjne wnętrza kościoła, w tym 

posadzek, ścian, stropów, zagospodarowanie 

bezpośredniego otoczenia kościoła, w tym 

remont powierzchni brukowanych, wykonanie 

instalacji c.o., montaż monitoringu wizyjnego 

otoczenia kościoła.

ul. Małgorzatki 7

x

RPO WSL - OSI 

5.3.2

Dziedzictwo 

kulturowe – OSI

2 400 000,00 II kw. 2017 - 

IV kw. 2018 

Liczba zabytków nieruchomych 

objętych wsparciem - 1                                    

Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych wsparciem 

miejscach należących do 

dziedzictwa kulturalnego i 

naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne (osób/rok) - 

1000

Monitorowany na podstawie 

protokołu odbioru robót oraz 

sprawozdania parafii 

sporządzonego na podstawie 

indywidualnych raportów z 

organizowanych spotkań i 

wydarzeń przygotowanych przez 

parafię nt. liczby uczestników, a 

także na podst. dokumentacji 

zdjęciowej.

99

Renowacja budynku 

i pomieszczeń 

Młodzieżowego 

Domu Kultury Nr 1  

w Bytomiu

Miasto Bytom/ 

Wydział 

Realizacji 

Inwestycji i 

Remontów 

Przedmiotem projektu są prace remontowo-

renowacyjne w budynku MDK wpisanym do 

rejestru ŚWKZ obejmujące: renowację 

zabytkowej elewacji budynku, renowację 

stolarki okiennej, dostosowanie pomieszczeń 

do obowiązujących przepisów p.poż. 

ul. Powstańców 

Warszawskich 12, 

działka: 1202/122

x

RPO WSL - OSI 

5.3.2

Dziedzictwo 

kulturowe – OSI

4 769 891,76 I kw. 2018- IV 

kw. 2019

Liczba zabytków nieruchomych 

objetych wsparciem - 1, Wzrost 

oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne - 

30%. Monitorowany na podstawie 

protokołu odbioru robót oraz 

sprawozdania MDK z prowadzonej 

działalności kulturalnej. 
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Uporządkowanie 

ruchu turystycznego 

na terenie Zespołu 

Przyrodniczo-

Krajobrazowego 

Żabie Doły celem 

ochrony przyrody i 

bioróżnorodności 

oraz 

przystosowania 

obszaru na cele 

edukacyjne i 

rekreacyjno-

wypoczynkowe

Miasto 

Bytom/Miejski 

Zarząd Zieleni i 

Gospodarki 

Komunalnej

Przedmiotem projektu są działania związane z 

zachowaniem i zapobieganiem procesom 

utraty różnorodności biologicznej Zespołu 

Krajobrazowo-Przyrodniczego Żabie Doły 

(zespół hałd i stawów zapadliskowych po 

działalności kopalń cynku i ołowiu oraz węgla 

kamiennego z licznymi siedliskami ponad 100 

gatunków ptaków, w tym chronionych, a także 

występowaniem innych gatunków fauny i 

flory). Zakres projektu obejmuje: utworzenie 

ścieżki edukacyjno – przyrodniczej,  

modernizację ścieżek spacerowych,  budowę 

czatowni (miejsc obserwacyjnych) i punktów 

widokowych, uporządkowanie linii brzegowych 

zbiorników wodnych, w tym stanowisk łowisk 

wędkarskich, usunięcie odpadów, 

wprowadzenie elementów małej architektury 

(ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, 

oznakowanie ścieżki edukacyjnej itp.), 

działania mechaniczne, chemiczne, 

biologiczne oraz mieszane, umożliwiające 

wyeliminowanie populacji gatunków 

inwazyjnych (rdestowca ostrokończystego), 

wycinkę drzew i sadzenie nowych drzew i 

krzewów, uzupełnienie roślinności nadwodnej.

Zespół 

Przyrodniczo-

Krajobrazowy 

Żabie Doły 

(podobszar 

rewitalizacji 31)

x

RPO WSL - OSI 

5.4.2

Ochrona 

różnorodności 

biologicznej – OSI

3 280 000,00 II kw. 2017 - 

IV kw. 2018 

Zasięg zrealizowanych 

przedsięwzięć edukacyjno-

promocyjnych oraz informacyjnych 

– 2500 osób, Powierzchnia 

obszarów/siedlisk, dla których 

zatrzymano proces utraty 

bioróżnorodności biologicznej lub 

odtworzono i wzbogacono zasoby 

przyrody – 7,78 ha, Długość 

utworzonych szlaków turystycznych 

– 2,65 km, Liczba 

przeprowadzonych kampanii 

informacyjno-edukacyjnych 

związanych z edukacją ekologiczną 

– 3. Monitorowane na podstawie 

protokołów realizacji zadania, 

protokołów z przeprowadzonych 

przedsięwzięć edukacyjno-

promocyjnych z listą podmiotów 

objętych tymi przedsięwzięciami. 
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Modernizacja 

budynków 

mieszkalnych 

wielorodzinnych 

celem adaptacji na 

lokale socjalne

Miasto Bytom/ 

Bytomskie 

Mieszkania

Przewiduje się inwestycje dotyczące 

mieszkalnictwa socjalnego, realizowane w 

oparciu o istniejącą infrastrukturę będącą w 

zasobie Gminy Bytom. Planowany remont  

dotyczyć będzie kompleksowych działań 

mających na celu przywracanie do życia 

zdegradowanego technicznie zasobu 

mieszkaniowego. Lokale objęte projektem 

usytuowane są w budynkach wybudowanych 

na początku XX wieku i ze względu na zły stan 

techniczny są niezamieszkałe. Projekt zakłada 

kompleksowy remont lokali wraz z ich 

osuszeniem, wykonaniem izolacji 

przeciwwilgociowej i wyposażeniem w łazienki. 

W wyniku przebudowy zakłada się uzyskanie 

19 lokali, co pozwoli na skrócenie czasu 

oczekiwania na lokal socjalny. 

Obszary: 

Śródmieście i 

Rozbark, ul. 

Żeromskiego 1 

(oficyna) i ul. 

Siemianowicka 14     

x

RPO WSL - ZIT 

10.2.1Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych - ZIT

2 500 000,00 II kw. 2018 - 

IV kw. 2020

Liczba wybudowanych/ 

przebudowanych/ 

wyremontowanych/ objętych innymi   

robotami budowlanymi obiektów, w   

których realizowane są usługi 

aktywizacji społeczno-zawodowej - 

0, Liczba nowoutworzonych 

mieszkań w istniejących budynkach 

- około 19. Monitorowane na 

podstawie protokołów odbioru robót 

oraz sprawozdań Bytomskich 

Mieszkań.

102

Program Terapii dla 

Młodzieży

Miasto 

Bytom/Centrum 

Interwencji 

Kryzysowej i 

Przeciwdziała-

nia 

Uzależnieniom 

(od 2017 r. 

Centrum 

Profilaktyki i 

Przeciwdziała-

nia Uzależnie-

niom) 

Przedmiotem projektu jest modernizacja 

budynku Centrum i przygotowanie go do 

uruchomienia Programu Terapii dla Młodzieży. 

Remont budynku będzie polegać na 

modernizacji klatki schodowej, korytarza, 

modernizacji pomieszczeń terapeutycznych 

znajdujących się na pierwszym piętrze 

budynku, adaptacji obecnych pomieszczeń 

hostelu i OIK-u na rzecz pomieszczeń do 

prowadzenia terapii grupowej i indywidualnej, 

wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja 

węzła sanitarnego i CO. 

ul. Tarnogórska 3

x

RPO WSL - OSI 

10.2.3

Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych - OSI

640 000,00 II kw. 2017 - 

IV kw. 2017 

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury: 60 osób

Liczba wybudowanych/ 

przebudowanych/ 

wyremontowanych/ objętych innymi 

robotami budowlanymi obiektów, w 

których realizowane są usługi 

aktywizacji społeczno-zawodowej: 1 

obiekt

Monitorowane na podstawie 

protokołu odbioru robót oraz 

protokołu z monitorowania liczby 

osób korzystających z usług 

Centrum. 
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Uruchomienie 

mieszkań 

chronionych z 

zapleczem 

treningowym dla 

mieszkańców DPS 

dla Dorosłych oraz 

osób przewlekle 

psychicznie chorych 

mieszkańców 

miasta Bytom

Miasto 

Bytom/Dom 

Pomocy 

Społecznej dla 

Dorosłych

Przedmiotem projektu jest utworzenie na 

terenie Bytomia mieszkań chronionych, 

treningowych, wspieranych wraz z zapleczem 

treningowym. Prace obejmą przygotowanie 

dokumentacji, przebudowę i adaptację 

budynku, a także adekwatne wyposażenie 

budynku dla potrzeb prowadzenia w nim 

przedmiotowych mieszkań wraz z zapleczem 

treningowym. Projekt będzie przeciwdziałał 

wykluczeniu społecznemu osób przewlekle 

psychicznie chorych. 

ul. Józefczaka 14, 

ul. Dworcowa 

x

RPO WSL - OSI 

10.2.3

Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych - OSI

2 500 000,00 III kw. 2017 - 

III kw. 2018

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury - 14, Liczba 

wybudowanych/przebudowanych/w

yremontowanych objętych innymi 

robotami budowlanymi obiektów, w 

których realizowane są usługi 

aktywizacji społeczno-zawodowej - 

1, Liczba nowoutworzonych 

mieszkań w istniejących budynkach 

- 1 mieszkanie chronione i 2 

wspomagane (razem dla 14 osób).

Monitorowane na podstawie 

protokołu odbioru prac oraz 

sprawozdań Domu Pomocy 

Społecznej dla Dorosłych. 

104

Przebudowa i 

adaptacja budynku 

przy ul. Karola 

Miarki 10 na 

potrzeby Centrum 

Integracji 

Społecznej 

Miasto 

Bytom/Centrum 

Integracji 

Społecznej w 

Bytomiu 

Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku 

po byłej przychodzi na potrzeby CIS. W 

ramach projektu zaplanowano roboty ziemne i 

izolacyjne, roboty instalacyjne (wymiana i 

przebudowa instalacji co, wod-kan, budowa 

kanalizacji deszczowej, gazowej, wymiana i 

przebudowa instalacji elektrycznej i 

wentylacji), roboty elewacyjne, roboty 

rozbiórkowe, remont dachu, wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, przebudowa szybu windy 

oraz montaż dźwigu osobowego, remont klatki 

schodowej, przebudowa istniejących 

pomieszczeń, remont łazienek i sanitariatów, 

kompleksowe prace wykończeniowe, 

dostosowanie obiektu dla osób 

niepełnosprawnych, zapewnienie 

odpowiedniego poziomu ochrony 

przeciwpożarowej, dostosowanie istniejących 

pomieszczeń na pracownie gastronomiczną ze 

stołówką, fryzjerską, krawiecko-rękodzielniczą, 

komputerową, sale wielofunkcyjne – 2 szt., 

szatnie dla uczestników wraz z 

pomieszczeniami socjalnymi i sanitariatami 

oraz pomieszczenia gospodarcze, 

zagospodarowanie terenu (wykonanie miejsc 

parkingowych, chodników, schodów, 

podjazdów). 

ul. Karola Miarki 10

x

RPO WSL - OSI 

10.2.3

Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych - OSI

6 000 000,00 III kw. 2017 - 

III kw. 2018 

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury – 250

Liczba wybudowanych 

/przebudowanych/ 

wyremontowanych/ objętych innymi 

robotami budowlanymi obiektów, w 

których realizowane są usługi 

aktywizacji społeczno - zawodowej - 

1

Monitorowane na podstawie 

protokołu odbioru prac oraz list 

obecności osób korzystających z 

usług centrum. 
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Utworzenie 

Centrum Usług 

Społecznych oraz 

lokali socjalnych, 

wspomaganych i 

chronionych w 

Bytomiu 

(Śródmieście i 

Rozbark)

Miasto Bytom/ 

Bytomskie 

Mieszkania

Przedmiotem projektu są roboty budowlane w 

zdegradowanych budynkach na potrzeby 

utworzenia dwóch CUS-ów oraz ok.130 lokali 

socjalnych we wskazanych lokalizacjach w 

powiązaniu z procesem aktywizacji społeczno-

zawodowej mającym na celu usamodzielnienie 

ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. W ramach prac wykonane będą 

remonty części wspólnych i indywidualnych 

lokali, a także zakup wyposażenia centrów 

usług społecznych, remonty lokali 

mieszkalnych wraz z ich wyposażeniem, 

remonty części wspólnych w budynkach z 

lokalami socjalnymi, w których powierzchnia 

użytkowa tych lokali będzie większa niż 50% 

powierzchni użytkowej danego budynku, 

wymianę i zakup instalacji grzewczej i źródła 

ciepła oraz termomodernizacje budynków do 

30% wartości całkowitych kosztów 

kwalifikowanych projektu, prace związane z 

zagospodarowaniem terenu - do 10% wartości 

całkowitych wydatków kwalifikowanych. 

obszary: 

Śródmieście i 

Rozbark, CUS-y: 

ul. Piekarska 39 i 

ul. Piłsudskiego 21, 

lokale socjalne: 30 

mieszkań w 

budynkach przy ul. 

Siemianowicka 29, 

Witczaka 7 oficyna, 

Żeromskiego 3 

oficyna, 

Kochanowskiego 

15, 100 

pojedynczych lokali 

w innych 

budynkach na 

terenie 

Śródmieścia

x

RPO WSL - OSI 

10.2.3

Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych - OSI

16 000 000,00 III kw. 2017 - 

III kw. 2020

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury - brak 

danych na obecnym etapie, Liczba 

wybudowanych/przebudowanych/w

yremontowanych/objętych innymi 

robotami budowlanymi obiektów, w 

których realizowane są usługi 

aktywizacji społeczno-zawodowej 

(obligatoryjny) - 2, Liczba nowo 

utworzonych mieszkań w 

istniejących budynkach około - 130   

Monitorowane na podstawie 

protokołów odbioru robót oraz 

sprawozdań Bytomskich Mieszkań. 
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Utworzenie 

Centrum Usług 

Społecznych oraz 

lokali socjalnych, 

wspomaganych i 

chronionych w 

Bytomiu (Bobrek)

Miasto Bytom/ 

Bytomskie 

Mieszkania

Przedmiotem projektu są roboty budowlane w 

zdegradowanych budynkach na potrzeby 

utworzenia CUS-u oraz ok. 48 lokali 

socjalnych we wskazanych lokalizacjach w 

powiązaniu z procesem aktywizacji społeczno-

zawodowej mającym na celu usamodzielnienie 

ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. W ramach prac wykonane będą 

remonty części wspólnych i indywidualnych 

lokali, a także zakup wyposażenia centrum 

usług społecznych, remonty lokali 

mieszkalnych wraz z ich wyposażeniem, 

remonty części wspólnych w budynkach z 

lokalami socjalnymi, w których powierzchnia 

użytkowa tych lokali będzie większa niż 50% 

powierzchni użytkowej danego budynku, 

wymianę i zakup instalacji grzewczej i źródła 

ciepła oraz termomodernizacje budynków do 

30% wartości całkowitych kosztów 

kwalifikowanych projektu, prace związane z 

zagospodarowaniem terenu - do 10% wartości 

całkowitych wydatków kwalifikowanych. 

Obszar: Bobrek        

utworzenie CUS ul. 

Pasteura 4a,     28 

lokali w budynkach 

przy ul. Pasteura 1, 

Jochymczyka 4a, 

Olszewskiego 11, 

Konstytucji 51, 

Zabrzańskiej 126 

oraz 20 

pojedynczych lokali 

w innych 

budynkach w 

obszarze Bobrek

x

RPO WSL - OSI 

10.2.3

Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych - OSI

11 500 000,00 III kw. 2017 - 

III kw. 2020

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury - brak 

danych na obecnym etapie, Liczba 

wybudowanych/przebudowanych/w

yremontowanych/objętych innymi 

robotami budowlanymi obiektów, w 

których realizowane są usługi 

aktywizacji społeczno-zawodowej 

(obligatoryjny) - 1, Liczba nowo 

utworzonych mieszkań w 

istniejących budynkach około - 48  

Monitorowane na podstawie 

protokołów odbioru robót oraz 

sprawozdań Bytomskich Mieszkań. 
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Rewitalizacja 

obiektów na 

potrzeby Centrum 

Integracji Aktywnej

Bytomska 

Agencja 

Rozwoju 

Inwestycji  we 

współpracy z 

Urzędem 

Miejskim

Aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru 

rewitalizacji miasta Bytomia poprzez 

utworzenie Centrum Integracji Aktywnej wraz z 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia w 

kompleksie po byłych warsztatach 

naprawczych kolei wąskotorowej (budynek 

magazynów

budynek acetylenowni, budynek biurowy, 

budynek biurowo - administracyjny, budynek 

łaźni i szatni wraz z przybudówką, budynek 

remizy strażackiej, budynek wieży strażackiej) 

oraz budynku dawnej Will Bruninga.

Obszar rewitalizacji 

nr 12 Rozbark; nr 

10 Śródmieście;

ulica Brzezińska, 

działki nr 130/80, 

132/80, część 

133/80, część 

działki 8; Al. 

Legionów 4

x

RPO WSL - OSI 

10.2.3

Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych - OSI

14 575 294,12 I kw. 2018-IV 

kw. 2020

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury - 45 991

Liczba 

wybudowanych/przebudowanych/w

yremontowanych objętych innymi 

robotami budowlanymi obiektów, w 

których realizowane są usługi 

aktywizacji społecznej  – 7
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Rewitalizacja części 

podobszaru 8 - 

Bytom Bobrek

Miasto Bytom/ 

Bytomskie 

Mieszkania

Przedmiotem projektu są roboty budowlane w 

zdegradowanych budynkach/obiektach 

poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem 

przestrzeni miejskich, w tym przyległego 

otoczenia obejmujące w szczególności 

remonty części wspólnych budynków we 

wskazanych lokalizacjach traktowane jako 

część większego projektu mającego na celu 

odnowienie zubożonych obszarów 

publicznych, przeniesienie sanitariatów 

zlokalizowanych w częściach wspólnych do 

lokali, gazyfikację części dzielnicy Bobrek wraz 

z rozprowadzeniem instalacji wewnątrz ww. 

budynków, wymianę i zakup instalacji 

grzewczej i źródła ciepła oraz 

termomodernizacje budynków - do 30% 

wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych 

projektu, wyburzenie budynków oficyn i 

zabudowań gospodarczych wraz z 

zagospodarowaniem terenów po 

wyburzeniach, wykorzystanie przestrzeni 

miejskich - zagospodarowanie terenu osiedla 

wraz z wyposażeniem go w odpowiednią 

infrastrukturę towarzyszącą budownictwu 

mieszkaniowemu. 

ul. Stalowa 1, 2-2a, 

3-3a, 4-4a, 5-5a, 6-

6a, 7-7a, Piecucha 

2-2a, 4-4a, 5-5a, 6-

6a-6b, 7-7a, 9-9a, 

10, 12, 12a, 

Pasteura 1a, 2-2a, 

3-3a, 4, Konstytucji 

45, 47 wraz z 

otoczeniem, 

wyburzenia - ul. 

Zabrzańska 126, 

Konstytucji 31a i 

38, 

x

RPO WSL - OSI 

10.3.4

Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych - 

OSI

46 597 784,00 II kw. 2017 - II 

kw. 2021

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury  -brak 

danych na obecnym etapie

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją: ok. 44,187 m2

Ludność mieszkająca na obszarach 

objętych zintegrowanymi 

strategiami rozwoju obszarów 

miejskich. 

Monitorowane na podstawie 

protokołów odbioru robót oraz 

sprawozdań Bytomskich Mieszkań. 
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Rewitalizacja 

podobszarów 

10,11,12,13 - Bytom 

Śródmieście i 

Rozbark

Miasto Bytom/ 

Bytomskie 

Mieszkania

Przedmiotem projektu będą roboty budowlane 

w zdegradowanych budynkach i obiektach 

poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem 

przestrzeni miejskich i przyległego otoczenia 

obejmujące w szczególności remonty części 

wspólnych budynków wielorodzinnych we 

wskazanych lokalizacjach traktowane jako 

część większego projektu mającego na celu 

odnowienie zubożonych obszarów 

publicznych, przeniesienie sanitariatów 

zlokalizowanych w częściach wspólnych do 

lokali, wyburzenie budynków oficyn i 

zabudowań gospodarczych wraz z 

zagospodarowaniem terenów po 

wyburzeniach, wymianę i zakup instalacji 

grzewczej i źródła ciepła oraz 

termomodernizacje budynków - do 30% 

wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych 

projektu, wykorzystanie przestrzeni miejskich - 

zagospodarowanie terenu osiedla wraz z 

wyposażeniem go w odpowiednią 

infrastrukturę towarzyszącą budownictwu 

mieszkaniowemu. 

Piłsudskiego 34-

36, 38, 40, 42, 44, 

50, ul. 

Kwietniewskiego 

23 wraz z 

otoczeniem, 

wyburzenia - 

ul.Piłsudskiego 15, 

Powstańców 

Warszawskich 38b, 

Powstańców 

Warszawskich 38c, 

Żeromskiego 32, 

Żeromskiego 34-

36, Żeromskiego 

38, Piekarska 27, 

Piekarska 43, 

Piekarska 45, 

Piłsudskiego 40, 

Piłsudskiego 42, 

Siemianowicka 16, 

Siemianowicka 18, 

Katowicka 11, 

Katowicka 13, 

Katowicka 60, 

Katowicka 34

x

RPO WSL - OSI 

10.3.4

Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych - 

OSI

18 041 185,00 II kw. 2017 - 

IV kw. 2020

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury - brak 

danych na obecnym etapie,

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją- około 14 516 m2,

Ludność mieszkająca na obszarach 

objętych zintegrowanymi 

strategiami rozwoju obszarów 

miejskich (obligatoryjny). 

Monitorowane na podstawie 

protokołów odbioru robót oraz 

sprawozdań Bytomskich Mieszkań. 
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Stworzenie 

przyjemnych i 

bezpiecznych 

przestrzeni dla 

mieszkańców 

Rozbarku

Miasto 

Bytom/Miejski 

Zarząd Zieleni i 

Gospodarki 

Komunalnej 

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja 

przestrzeni publicznych i podwórek w dzielnicy 

Rozbark obejmujące: zagospodarowanie 

terenu i budowę placu zabaw przy ul.Siennej, 

budowę promenady wraz z oświetleniem 

łączącej ul.Pszczyńską z parkingiem przy 

ul.Staffa oraz ul.Witczaka o szer. min. 4m 

zgodnie z planem sytuacyjnym wraz z kładką 

dla pieszych nad ul.Siemianowicką, budowę 

terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. 

Kochanowskiego (Szynol), przebudowę 

Pl.Barbary: budowę „Rynku”, budowę ściany 

wspinaczkowej będącej jednocześnie 

zapleczem dla artystów, budowę fontanny, 

wyłączenie z ruchu i przekształcenie w deptak 

ul.Kingi i ul.Jaronia, adaptację pomieszczeń 

parteru budynku przy ul. Kochanowskiego 29 

na izbę pamięci, wyburzenie budynków przy 

ul.Musialika, Jaronia i Alojzjanów, 

zagospodarowanie terenów po wyburzonych 

budynkach jako tematyczne place zabaw oraz 

ogródki kwiatowo-warzywne, wykonanie i 

zamontowanie tablic historycznych wzdłuż 

promenady, budowę (przeniesienie) placu 

zabaw przy ul. Królowej Jadwigi, budowę-

zagospodarowanie terenu rekreacyjno-

sportowego przy ul.Alojzjanów.

wyburzenia:Alojzja

nów 26 (oficyna i 

zabudowania 

gospodarcze) 

Musialika 18 (tylna 

część zabudowy) 

Musialika 3+1 

(oficyna, garaż + 

lokal użytkowy) 

rewitalizacja 

przestrzeni i 

podwórek: ul. 

Jaronia, Kingi, pl. 

Barbary, Szynol, 

pojedyncze 

podwórka/place 

przy Musialika, 

Kochanowskiego 
x

RPO WSL - OSI 

10.3.4

Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych - 

OSI

12 000 000,00 II kw. 2017 - 

IV kw. 2018 

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury - 500

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją 6,38 ha

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 5

Monitorowane na podstawie 

protokołów odbioru robót oraz 

sprawozdań Miejskiego Zarządu 

Zieleni i Gospodarki Komunalnej
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Remont 

konserwatorski 

elewacji budynku 

plebani kościoła 

p.w. Św. Trójcy w 

Bytomiu 

zlokalizowanego 

przy ul. 

Kwietniewskiego 1 

Parafia 

Rzymsko-

Katolicka pw. 

Św. Trójcy w 

Bytomiu 

Przedmiotem projektu są prace remontowo-

konserwatorskie przy elewacjach budynku 

plebani kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu 

obejmujące: konserwację wątku ceglanego w 

całej elewacji budynku (czyszczenie, 

wzmocnienie, uzupełnienie zniszczonych 

cegieł i ubytków, wykonanie nowego 

spoinowania murów, hydrofobizacja 

powierzchni ceglanych), konserwację 

kamiennego detalu architektonicznego w całej 

elewacji budynku (czyszczenie, wzmocnienie, 

uzupełnienie zniszczonych cegieł i ubytków, 

wykonanie nowego spoinowania murów, 

hydrofobizacja powierzchni ceglanych), 

odtworzenie i naprawa  kamiennych detali w 

zwieńczeniu elewacji południowej i zachodniej 

budynku (demontaż uszkodzonych detali; 

przekucia brakujących elementów detali; 

procedura konserwacji detali; montaż detali na 

elewacji), prace towarzyszące. W budynku 

znajduje się kaplica (pełniąca również rolę sali 

teatralnej i sali spotkań) oraz sale, które będą 

wykorzystywane na potrzeby projektów 

nieinwestycyjnych. 

ul. 

Kwietniewskiego 1

x

RPO WSL - OSI 

10.3.4

Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych - 

OSI

795 200,00 II kw. 2017-IV 

kw. 2018 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją -  4503 m2 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury - 160 

osób/rok                     

Monitorowane na podstawie 

protokołów odbioru robót 

wykonanych zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz 

protokołu monitorowania liczby 

odwiedzin w obiekcie.
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Rewitalizacja 

starego domu 

katechetycznego 

przy ul. Ks. Koziołka 

3

Rzymskoka-

tolicka Parafia 

Wniebowzię-cia 

NMP w Bytomiu

Przedmiotem projektu są prace przy budynku 

starej plebani parafii Wniebowzięcia NMP w 

Bytomiu obejmujące: wykonanie izolacji 

zewnętrznej – odwodnienia, odgrzybianie 

ścian zewnętrznych, remont elewacji ceglanej, 

wymianę okien w pomieszczeniach dolnych, 

wymianę instalacji elektrycznej i grzewczej, 

remont dolnych pomieszczeń – sal, klatki 

schodowej i sanitariatów. 

Ks. Koziołka 3, 

działka 

246201_1.002.AR_

35.1

x

RPO WSL -OSI 

10.3.4

Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych - 

OSI

175 000,00 II kw. 2021 - 

IV kw. 2023

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury - 210 

osób/rok, Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją - 0,44 ha,  

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Monitorowany na podstawie 

protokołu odbioru końcowego 

wykonania robót oraz protokołu 

monitorowania liczby osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury.
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Rewitalizacja 

społeczna poprzez 

kulturę kościoła Św. 

Jacka w Bytomiu 

Parafia Św. 

Jacka w 

Bytomiu 

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja 

kościoła Św. Jacka na potrzeby działalności 

religijnej, kulturalnej i kulturalno-edukacyjnej 

(w specjalnie wydzielonych strefach). Zakres 

techniczny projektu obejmuje (w celu 

umożliwienia prowadzenia działalności 

animacyjnej, edukacyjnej, usług aktywizacji 

społecznej oraz kulturalnej) następujące 

roboty w kościele: prace remontowe wnętrza, 

w tym odnowienie ścian wraz z okładzinami, 

sklepień i stropów, remont instalacji 

elektrycznych, odtworzenie posadzek, 

wykonanie zabezpieczenia w formie krat w 

kruchcie kościoła górnego, naprawę i 

konserwację organów, naprawę i konserwację 

ław. 

ul. Matejki 1

x

RPO WSL - OSI 

10.3.4

Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych - 

OSI

8 400 000,00 II kw. 2017 - II 

kw. 2019

Liczba obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na obszarach 

zrewitalizowanych - 1 obiekt

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją - 920 m2

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury - 22 000 

osób

Monitorowany na podstawie 

protokołu odbioru końcowego 

wykonania robót oraz sprawozdań 

beneficjenta. 

114

Rewitalizacja 

gmachu 

Bytomskiego 

Centrum Kultury III 

etap

Bytomskie 

Centrum 

Kultury

Przedmiotem projektu są prace przy budynku 

Bytomskiego Centrum Kultury obejmujące: 

prace remontowe w budynku, przebudowę 

instalacji elektrycznej i zamontowanie 

nowoczesnego systemu przeciwpożarowego, 

zakup sprzętu nagłośnieniowego i 

oświetleniowego na potrzeby sceny, remont 

sali baletowej i jej przekształcenie w salę 

kinową wraz z zakupem sprzętu, 

przystosowanie budynku do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w tym montaż windy oraz 

wind przyschodowych, budowę wewnętrznej 

klatki schodowej przy scenie do wys. II piętra i 

budowa zewnętrznej klatki schodowej, 

wykonanie schodów ewakuacyjnych, 

niezbędne przekładki sieci, wymiana 

konstrukcji dachu nad Galerią Baszta wraz ze 

zmianą jej kształtu.                                                                                                                                  

pl. Karin Stanek 1

x

RPO WSL - OSI 

10.3.4

Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych - 

OSI

8 000 000,00 I kw. 2015 - 

IV kw. 2018 

Liczba wybudowanych/ 

przebudowanych/ 

wyremontowanych objętych innymi 

robotami budowlanymi obiektów, w 

których realizowane są usługi 

aktywizacji społeczno-zawodowej - 

1 budynek

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury - 40 000 

osób/rok                  

Monitorowane na podstawie 

protokołu odbioru robót oraz 

protokołu monitorowania liczby 

odwiedzin w obiekcie.
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Rewitalizacja 

obiektu UL na cele 

działalności 

społecznej 

bytomskich 

harcerzy

Związek 

Harcerstwa 

Polskiego 

Chorągiew 

Śląska – Hufiec 

Bytom

Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku 

UL u zbiegu ulic Sokoła i Korfantego na 

potrzeby Bytomskiego Centrum Aktywności 

Społecznej, które będzie realizowało 

innowacyjny program działania ze 

społecznością lokalną. 

ul. Korfantego 38

x

RPO WSL - OSI 

10.3.4

Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych - 

OSI

1 200 000,00 III kw. 2017 - 

IV kw. 2018 

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury - 200 osób, 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją - 300 m2, Liczba 

wspartych obiektów infrastruktury  

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1 

szt., Ludność mieszkająca na 

obszarach objętych zintegrowanymi 

strategiami rozwoju obszarów 

miejskich - 150 osób

Monitorowane na podstawie 

protokołu odbioru robót oraz 

sprawozdań ZHP. 
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Masz firmę masz 

lokal - Program 

Aktywizacji Lokali 

Użytkowych

Bytomsko-

Radzionkowska 

Spółdzielnia 

Socjalna we 

współpracy z 

BARI Sp. z o.o.

Przedmiotem projektu są roboty budowlane w 

zdegradowanych budynkach wraz 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia na 

potrzeby lokali dla mikroprzedsiębiorców - 

uczestników projektu dotacyjnego w 

poddziałaniu 7.3.3. Zakłada się przygotowanie 

40 lokali. 

lokale 

zlokalizowane w 

Śródmieściu 

Bytomia

x x x

RPO WSL - OSI 

10.3.4

Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych - 

OSI

2 575 536,47 III kw. 2017 - 

II kw. 2019

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury- 40, 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją - 2500 m2, Liczba 

wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 40, 

Ludność mieszkająca na obszarach 

objętych zintegrowanymi 

strategiami rozwoju obszarów 

miejskich - 45 991. Monitorowane 

na podstawie protokołu odbioru 

robót budowlanych i raportów 

spółdzielni.  
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Rewitalizacja 

obiektów po byłym 

zakładzie 

naprawczym 

zabytkowej 

Górnośląskiej Kolei 

Wąskotorowej w 

Bytomiu 

Miasto Bytom/ 

Wydział 

Realizacji 

Inwestycji i 

Remontów  

Przedmiotem projektu są roboty budowlane  

obejmujące adaptację zespołu budynków 

(kotłowni, lokomotywowni - hali napraw 

lokomotyw, wagonowni - hali napraw, 

rozdzielni elektrycznej - kompresowni, 

warsztatu drobnych napraw, wagi wagonowej, 

sanitariatów) oraz zagospodarowanie 

przyległego terenu na potrzeby realizacji: 

programów aktywizacji społeczno-zawodowej 

oraz osób bezrobotnych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w zaadoptowanej 

przestrzeni hali, tworzenia podmiotów 

ekonomii społecznej przez aktywizowane 

osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

oraz usług w ramach ekonomii społecznej, 

Bytomskiego Inkubatora Społecznego 

ROZBANA, aktywizacji kapitału społeczno-

kulturalnego "starego Rozbarku", stworzenie 

unikatowej przestrzeni treningowo-scenicznej 

pod działania warsztatowe; rekreacji i 

rozrywki. 

ul. Brzezińska, 

działka nr  81, 82 i 

86  

x

RPO WSL - OSI 

10.3.4

Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych - 

OSI

20 000 000,00 I kw. 2018 - 

IV kw. 2020

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją - 23 707 m2

Monitorowany na podstawie 

protokołu odbioru robót. 
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Rewitalizacja 

podobszaru 19 - 

Bytom zabytkowe 

osiedle Kolonia 

Zgorzelec

Miasto Bytom/ 

Bytomskie 

Mieszkania

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja 14 

nieruchomości mieszkalnych wraz z 

rewitalizacją terenów przyległych do tych 

nieruchomości położonych na Osiedlu Kolonia 

Zgorzelec w Bytomiu polegająca na: remoncie 

części wspólnych budynków wielorodzinnych 

obecnie wyłączonych z użytkowania,  

przeniesieniu sanitariatów zlokalizowanych w 

częściach wspólnych do lokali, wymianie i 

zakupie instalacji grzewczej i źródła ciepła 

oraz termomodernizacji budynków - do 30% 

wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych 

projektu, gazyfikacji ww. nieruchomości wraz z 

rozprowadzeniem instalacji wewnątrz 

budynków, zagospodarowaniu terenu osiedla 

wraz z wyposażeniem go w odpowiednią 

infrastrukturę towarzyszącą budownictwu 

mieszkaniowemu.                                        

Kolonia Zgorzelec 

7, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 24, 25, 27, 

28, 31, 32, 35

x

RPO WSL - OSI 

10.3.4

Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych - 

OSI

28 000 000,00 II kw. 2018 - II 

kw. 2021 

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury 

(obligatoryjny) - brak danych na 

obecnym etapie, Powierzchnia 

obszarów objętych rewitalizacją 

(obligatoryjny) około-12668 m2, 

Ludność mieszkająca na obszarach 

objętych zintegrowanymi 

strategiami rozwoju obszarów 

miejskich (obligatoryjny).

119

Uratowanie przed 

rozbiórką i 

rewitalizacja 

zespołu dawnej 

kopalni „Rozbark” 

wpisanej do rejestru 

zabytków 

nieruchomych 

województwa 

śląskiego poprzez 

utworzenie 

unikatowego w skali 

kraju centrum 

sportów 

wspinaczkowych i 

siłowych w Bytomiu 

przy ul. 

Chorzowskiej

Klub Sportowy 

Skarpa Bytom

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja 

budynków po byłej KWK Rozbark wraz z 

przyległym terenem położonym przy ul. 

Chorzowskiej w Bytomiu. W obiektach 

powstanie centrum sportów wspinaczkowych i 

siłowych oraz usług społecznych. W 

szczególności projekt obejmie działania: 

wykonanie inwentaryzacji i projektów 

budowlanych, roboty przygotowawcze i 

zabezpieczające, demontaż elementów 

dachów i elewacji, odgruzowanie budynków, 

wyburzenia i roboty demontażowe związane 

ze zmianą funkcji budynków, remont i 

wzmocnienie stalowych konstrukcji nośnych 

budynków, remont konstrukcji dachów, roboty 

żelbetowe, roboty murowe, remont ścian, 

izolacja budynków, wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej, roboty wykończeniowe, roboty w 

zakresie instalacji elektrycznej co, wod-kan, 

gazowej, roboty rewitalizacyjne przyległego 

terenu, zakup wyposażenia związanego z 

nową funkcją.

ul. Chorzowska, 

(podobszar 

rewitalizacji 24) 

działki: 8284/560, 

8282/560, 

7898/560, 

8283/560, 

7552/560, 

8281/560, 

7310/574, 

7315/574, 

7899/560                      

7894/560

x

RPO WSL - ZIT    

10.3.1 

Rewitalziacja 

obszarów 

zdegradowanych - 

ZIT

9 383 135,08 IV kw. 2017 - 

IV kw. 2019

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury - 37 000 

osób/rok, Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją - 18 455 m2, 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 3, 

Ludność mieszkająca na obszarach 

objętych zintegrowanymi 

strategiami rozwoju obszarów 

miejskich - nie dotyczy, obszar 

niezamieszkały.

Monitorowane na podstawie 

sprawozdań z wykonywania prac 

remontowych, protokołu odbioru 

robot, faktur oraz protokołu odbioru 

końcowego. 
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Kompleksowa 

rewitalizacja 

złożona ze stref:                                                         

1. Strefa Seniora                        

2. Strefa aktywizacji 

młodych                                                       

3. Strefa dla 

najmłodszych                                            

4. Strefa zieleni                                               

5.  Inkubator 

Przedsiębiorczości 

z ukierunkowaniem 

na świadczenie 

usług dla osób 

starszych 6. 

Poradnia zdrowia 

psychicznego wraz 

z ośrodkiem terapii 

uzależnień, 

współuzależnień i 

profilaktyki

Centrala 

Obrotu 

Towarami 

Masowymi 

DAW-BYTOM 

we współpracy 

z Gminą Bytom

Przedmiotem projektu jest przystosowanie 

budynków zlokalizowanych przy Wrocławskiej 

6, 6A i Batorego 2 oraz skweru zieleni do 

funkcjonowania kompleksu obejmującego: 

przedszkole i żłobek z ogrodem, mini zoo i 

ogródkiem edukacyjnym przy ul. Wrocławksiej 

6a, klub seniora z siedzibą uniwersytetu 

trzeciego wieku wraz z klubo-kawiarnią przy 

ul. Batorego 2, Poradnię zdrowia 

psychicznego wraz z ośrodkiem terapii 

uzależnień, współuzależnień i profilaktyki przy 

ul. Wrocławskiej 6, inkubator 

przedsiębiorczości z ukierunkowaniem na 

świadczenie usług dla osób starszych, strefy 

zieleni. 

ul. Wrocławska 6, 

6A, ul. Batorego 2, 

przyległy skwer 

między ulicami 

Wrocławską, 

x

środki prywatne 8 600 000,00 III kw. 2017 - 

IV kw. 2020

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury (szacunki):1. 

Przedszkole, żłobek: 50 osób; 2. 

Klub seniora /uniwersytet III wieku 

150 osób; 3. Poradnia Zdrowia 

Psychicznego /ośrodek terapii 

uzależnień, współuzależnień  i 

profilaktyki: 145 osób; 4. Inkubator 

przedsiębiorczości: 50 osób; 

Wskaźniki monitorowane na 

podstawie protokołów zdawczo-

odbiorczych, list obecności oraz list 

poszczególnych przedsięwzięć.      

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją: a) budynek ul. 

Batorego 2: 1.550,00 m2 pow. 

użytkowej; b) budynek ul. 

Wrocławskiej 6: 850,00 m2 pow. 

użytkowej; c) budynek ul. 

Wrocławskiej 6 A: 680,00 m2 pow. 

użytkowej; d ) przyległy skwer 

zieleni: 7.720 m2. Łącznie 

powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją wynosi: 3.080,00 m22. 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach to 3 

budynki wraz z przyległym 

obszarem zieleni.

121

Kompleksowa 

rewitalizacja EC 

Szombierki wraz z 

otoczeniem dzięki 

utworzeniu 

GENERATORA – 

Innowacyjnego 

Parku Muzycznego                                                    

Rezonator 

Spółka Akcyjna

Przedmiotem projektu jest kompleksowa 

rewitalizacja całej infrastruktury obiektu 

Elektrociepłowni Szombierki, w tym budynku 

administracyjnego z salą konferencyjną i 

świetlicą, hali maszynowni, budynku kotłowni, 

budynku pompowni, wieży zegarowej, 

budynku stacji demineralizacji wody, budynku 

magazynowego murowanego i wiaty 

magazynowej oraz zagospodarowanie terenu 

obiektu. Rewitalizacja ma nadać obiektom 

nowe funkcje: edukacyjną, kulturalną, 

turystyczną i komercyjną. W obiektach mają 

powstać: innowacyjny park muzyczny, 

innowacyjna infrastruktura 3D, sale 

koncertowe, studia nagrań, sale prób, 

muzyczna Galeria Sław, medioteka, hotel i 

restauracja. 

obiekty EC 

Szombierki ul. 

Kosynierów 30

x

środki prywatne 80 000 000,00 II kw. 2017-II 

kw. 2020

Liczba zrewitalizowanych obiektów 

wraz z otoczeniem (1 szt)

Powierzchnia zrewitalizowanego 

obszaru (ok. 17 ha)

Liczba osób korzystających ze 

zrewitalizowanej infrastruktury (350 

000 osób/rok)

Monitorowane na podstawie 

protokołu odbioru robót oraz 

protokołu monitorowania liczby 

osób korzystających z 

poszczególnych elementów 

projektu. 
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Rewitalizacja 

terenów 

poprzemysłowych 

dzielnic Szombierki i 

Łagiewniki w dolinie 

rzeki Bytomki 

Miasto 

Bytom/Ośrodek 

Sportu i 

Rekreacji

Przedmiotem projektu jest przyrodnicze 

zagospodarowanie terenu z zachowaniem 

zieleni występującej obecnie. Projekt 

realizowany będzie na obszarze ok. 30 ha na 

pograniczu południowych dzielnic Bytomia: 

Szombierki i Łagiewniki, na obszarze 

poprzemysłowym usytuowanym w okolicy 

doliny rzeki Bytomki. W celu 

zagospodarowania obszaru objętego 

projektem przeprowadzone zostaną prace 

niwelacyjno – rekultywacyjne, takie jak: 

przesunięcie mas ziemnych, uformowanie 

powierzchni terenu, pokrycie zielenią oraz 

poddanie pracom pielęgnacyjnym obecnie 

istniejącej zieleni na części terenu. W 

projekcie założono urządzenie 

ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej: 

ścieżek rowerowych, urządzeń rekreacji typu 

siłownia na naturalnym podłożu oraz boisk 

trawiastych. 

podobszar 

rewitalizacji 26, 

działki: 1275, 1276, 

552/66, 134/67, 

607/67, 301/68, 

302/68, 943/77, 

1414/85, 187/12, 

185/12, 91/12, 

67/5, 92/12, 93/12, 

186/12, 188/12, 

94/12, 57/2, 196/3, 

197/3, 99/4, 108/4, 

98/4, 102/5, 68/5, 

103/20, 70/20, 6, 

155/16, 7, 8, 

189/12, 204/2          

x x

POIiŚ

2.5 

Poprawa jakości 

środowiska 

miejskiego  

30 000 000,00 I kw. 2016-IV 

kw. 2018

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją - 29,44

Liczba obiektów dostosowanych do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 2 szt., 

Dodatkowa powierzchnia 

biologicznie czynna uzyskana w 

wyniku realizacji projektu - 20,61 ha

Monitorowane na podstawie 

protokołu odbioru robót oraz 

protokołu monitorowania liczby 

odwiedzin na zrewitalizowanym 

terenie. 
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Lepsze umiejętności 

- większe szanse na 

rynku pracy. 

Poprawa 

infrastruktury 

kształcenia 

zawodowego w 

Bytomiu

Miasto Bytom/ 

Wydział 

Edukacji 

Projektem objęte będą szkoły zawodowe: 

Państwowe Szkoły Budownictwa - ZS, ZS 

Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS 

Mechaniczno-Elektronicznych, Technikum nr 

4, ZS Administracyjno-Ekonomicznych i 

Ogólnokształcących, ZS Technicznych i 

Ogólnokształcących, ZS Usługowo-

Rzemieślniczych, Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 8. 

Przedmiotem projektu jest przebudowa, 

budowa, remont laboratoriów, sal do 

praktycznej nauki zawodu wraz z 

zapewnieniem wyposażenia, w tym 

przystosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w w/w szkołach, w celu 

umożliwienia realizacji zaplanowanego w nich 

projektu nieinwestycyjnego  ("Kariera i 

Kompetencje - zwiększenie dopasowania 

systemu kształcenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie 

centralnym województwa śląskiego").

ul. Powstańców 

Śląskich 10, ul. 

Żeromskiego 26, 

pl. Sobieskiego 1, 

ul. Katowicka 35, 

ul. Webera 6, ul. 

Frycza 

Modrzewskiego 

5,Świętochłowicka 

10, ul. Józefczaka 

40

x x

RPO WSL - ZIT 

12.2.1

Infrastruktura 

kształcenia 

zawodowego - ZIT

3 580 000,00 III kw. 2017-

IV kw. 2018

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury kształcenia 

zawodowego - 8 szkół, Liczba szkół 

i placówek kształcenia 

zawodowego doposażonych w 

programie w sprzęt i materiały 

dydaktyczne niezbędne do 

realizacji kształcenia zawodowego - 

8. Monitorowany na podstawie 

sprawozdania Wydziału Edukacji. 
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Przygotowanie 

terenu 

inwestycyjnego w 

Bytomiu – ulice 

Elektrownia i 

Racjonalizatorów 

Miasto 

Bytom/Wydział 

Realizacji 

Inwestycji i 

Remontów 

Przedmiotem projektu będzie przygotowanie 

terenu pod działalności: produkcyjną i 

usługową. W ramach prac zaplanowano: 

mikroniwelację terenu (17ha), budowę drogi 

wewnętrznej, budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej, budowę przepompowni sieci 

sanitarnych, budowę sieci kanalizacji 

deszczowej, budowę sieci wodociągowej, 

budowę sieci elektrycznych.

teren pomiędzy 

ulicami Elektrownia 

i Racjonalizatorów 

działki 1221/24, 

1228/24, 709/19, 

597/12, 1065/21, 

1068/32, 1070/32, 

1077/21, 1067/21, 

1069/32, 1072/32, 

1074/21, 771/31, 

26, 203/31, 198/31, 

1080/31, 46/3, 

1133/21, 1084/32, 

403/10, 200/31, 

201/31, 204/31

x

kredyt 

Europejskiego 

Banku 

Inwestycyjnego

26 400 000,00 I kw. 2017 - 

IV kw. 2018 

Liczba potencjalnych inwestorów na 

terenie objętym projektem - 1  

Powierzchnia zrekultywowanych i 

uzbrojonych terenów - 17 ha

Monitorowany na podstawie 

protokołu odbioru robót 

wykonanych zgodnie z 

dokumentacją projektową. 
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Przebudowa 

budynku po byłym 

hotelu robotniczym 

przy ul. 

Siemianowickiej 

105 B w Bytomiu 

wraz ze zmianą 

sposobu 

użytkowania na 

funkcję mieszkalną

Miasto Bytom/ 

Bytomskie 

Mieszkania

Planowana inwestycja obejmuje nieruchomość 

położoną na działce gruntu oznaczonej 

numerem geodezyjnym 263/13 zabudowaną 

nieużytkowanym budynkiem po byłym hotelu 

robotniczym. Planuje się zmianę sposobu 

użytkowania całego budynku wraz z adaptacją 

na lokale mieszkalne o standardzie socjalnym. 

Jednocześnie inwestycja przewiduje 

wykonanie niezbędnego zagospodarowania 

terenu z dostosowaniem go do zmienionego 

sposobu użytkowania powstałych lokali. 

Podobszar nr 32- 

„Orzeł Biały”, ul. 

Siemianowicka 105 

B, nr działki 263/13

x

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego w 

ramach Funduszu 

Dopłat

5 646 006,75 III kw. 2017 - 

II kw. 2019 

Całość inwestycji obejmować ma 

przygotowanie lokali socjalnych w 

ilości 54 lokali o powierzchni od 20 

do 70 metrów kwadratowych.
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Budowa nowej 

strażnicy 

Państwowej Straży 

Pożarnej z 

uwzględnieniem 

przystosowania 

pomieszczeń i 

wyposażenia dla 

Biura 

Bezpieczeństwa 

Miasta i 

Powiatowego 

Centrum 

Zarządzania 

Kryzysowego 

Komenda 

Miejska 

Państwowej 

Straży Pożarnej 

we współpracy 

z Miastem 

Bytom/Biuro 

Bezpieczeństw

a Miasta

Przedmiotem projektu jest budowa przy ul. 

Łużyckiej i Piłkarskiej budynku głównego 

siedziby Komendy Miejskiej oraz Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży 

Pożarnej w Bytomiu, zagospodarowanie 

przyległego terenu polegające na wykonaniu 

wewnętrznego układu komunikacyjnego, 

parkingów, placu ćwiczeń, wieży ćwiczeń, 

ogrodzenia terenu oraz powiązania 

wewnętrznego układu komunikacyjnego z 

miejskim układem komunikacyjnym, z 

uwzględnieniem pomieszczeń i wyposażenia 

dla Biura Bezpieczeństwa Miasta i 

Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

u zbiegu Łużyckiej i 

Piłkarskiej działki: 

2408/332, 

2789/332, 

2406/332, 

2409/332, 

2410/332, 

2790/332

x

środki publiczne 

(budżet państwa)

27 147 600,00 I kw. 2017- IV 

kw. 2019

Powierzchnia wybudowanego 

obiektu (3870,54 m2)

Liczba wspartych jednostek służb 

ratowniczych (1 szt)                    

Liczba osób korzystających z 

obiektu (126 osób zatrudnionych)

Monitorowane na podstawie 

protokołu odbioru robót oraz 

dokumentacji kadrowej. 
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Makerspace - 

FabLab 

KRYSTYNA

 Armada 

Development 

S.A we 

współpracy z 

FAJNA 

Spółdzielnia 

Socjalna i 

Stowarzysze-

niem "Szyb 

Krystyna"

Przedmiotem projektu są roboty budowlane w 

zabytkowej wieży wyciągowej Szybu Krystyna 

d. KWK Szombierki w Bytomiu wraz 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 

Powyższe prace są ściśle powiązane z 

działaniami zaplanowanymi w obiekcie przez 

Fajną Spółdzielnię Socjalną i przyczynią się do 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w 

sferze społecznej (działania finansowane w 

ramach EFS). 

ul. Zabrzańska 7

x

RPO WSL 

Poddziałanie 10.3.1 

Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych 

ZIT

12 000 000,00 II kw. 2017 - II 

kw. 2019

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją  - ok. 6000 m2, Liczba 

wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarów - 1

Liczba osób korzystających ze 

wspartej infrastruktury (w 

zależności od uzyskanych 

dofinansowań do projektów EFS)

Monitorowane na podstawie 

protokołu odbioru robót, list 

obecności, listy wydanych 

certyfikatów ukończenia szkoleń i 

kursów prowadzonych w obiekcie. 


