
Załącznik nr 3 do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ 

 

Matryca logiczna projektów do GPR 
 

Lp. 
Problem 

zdefiniowany 
w obszarze 

Grupy 
dotknięte 

problemem  
w obszarze 

Cele dla obszaru 
wynikające z wizji 
rewitalizacji (stan 

obszaru po 
usunięciu 
problemu) 

Kierunki realizujące postawione 
cele dla obszaru 

Przedsięwzięcia 
mieszczące się  

w kierunkach dla 
obszaru 

(w nawiasie nr  
projektu zgodny  
z załącznikiem 2) 

Wskaźniki projektu (produkty i rezultaty)  Wskaźniki do celów 

1 niewielki –  
i malejący – 
odsetek osób 
aktywnych 
zawodowo 
 
występowanie: 
cały obszar 

osoby 
nieaktywne 
zawodowo 

cel 1.1 Wysoki 
poziom 
przedsiębiorczości 
mieszkańców 
kompensujący 
niedobory miejsc 
pracy w mieście 

kierunki:  
1.1.1 Wzmacnianie postaw 
przedsiębiorczych mieszkańców, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
młodzieży oraz osób zagrożonych 
utratą pracy, 
1.1.2 Tworzenie udogodnień 
lokalowych i kompetencyjnych dla 
osób zakładających firmy  
w obszarach rewitalizacji, 
1.1.3 Promowanie wśród lokalnych 
przedsiębiorców idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
przejawiającej się w nawiązywaniu 
współpracy z nowo tworzonymi 
firmami na obszarach rewitalizacji, 
1.1.4 Organizowanie inkubatorów 
przedsiębiorczości na obszarach 
rewitalizacji, 
1.1.5 Wspieranie specjalistów 
przechodzących na emeryturę 
(zwłaszcza wcześniejszą)  
w zakładaniu własnych firm na 
obszarach rewitalizacji, 

Poprawa zdolności 
do zatrudnienia 
osób poszukujących 
pracy  
i pozostających bez 
pracy na obszarach 
rewitalizowanych 
(5) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 5 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 15 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 3 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie - 2 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 2  
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie - 2 
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie - 4 
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie - 2 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

 

KRYSTYNA 
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(7) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu  
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 200 
-  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 bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                            

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Bytomianie pracują  
w bytomskich 
przedsiębiorstwach 
(10) 

- 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, objętych wsparciem w programie -10 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie -3  
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie -1 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie -1 
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie - 2 
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie -10 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Szansa na własną 
firmę (11) 

- Liczba utworzonych miejsc pracy  
w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej - 60 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 60 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Firma dla seniora 
(12) 

- 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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Aktywizacja 
bytomskiej 
przedsiębiorczości 
(13)  

- Liczba utworzonych miejsc pracy  
w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej - 60 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 60 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Bytomski Inkubator 
Przedsiębiorczości 
(14) 
 
 

- Liczba utworzonych miejsc pracy  
w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej - 70 osób 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 70 osób 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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KRYSTYNA 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(15) 
 

- 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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

 
KRYSTYNA 
Outplacement 7.4.2 
(18) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                   

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

 
KRYSTYNA 
Opiekunka 8.1.3 
(21) 
 

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu - 12- 
 Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę 
lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat - 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 

 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                   

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 

 

Usługi rozwojowe 
dla bytomskich 
przedsiębiorstw (23) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 1806 
- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które 
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi  
w programie - 1107 
- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych 
usługami rozwojowymi w programie -  1107 
- Liczba osób pracujących, łącznie  
z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych 
wsparciem w programie – 1806 
- 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 bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej - 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV  
(33) 
 

-  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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

 

Aktywizacja  
i integracja 
społeczna 
mieszkańców 
Bytomia,  
w szczególności 
dzielnicy 
Szombierki  
i dzielnic 
ościennych 
(program 
aktywności 
lokalnych) (43) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 5 
- 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 
- 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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Centrum Integracji 
Aktywnej na start 
(48) 
 

- 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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

 

KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

 
Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Umiem się uczyć 
(75) 

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 200 
- 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 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 19 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 215 
- 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 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 22 

Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 

 

KRYSTYNA 
Rozwojowa 11.1.4 
(77) 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 200 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 

 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -   
Rozwojowa 11.1.4 
(78)                   
 
 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie - 200  
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
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Masz firmę masz 
lokal -Program 
Aktywizacji Lokali 
Użytkowych (116) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 60 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 2500m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach – 40 
- Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 
45 991 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

 
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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz z 
przyległym obszarem zieleni 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 

 

Makerspace - 
FabLab 
KRYSTYNA 
(127) 
 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury –  
w zależności od uzyskanych dofinansowań z konkursów 
EFS  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – ok. 6000 
m2 (powierzchnia gruntu, bez powierzchni budynku) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
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cel 1.2 Dogodne 
warunki dla rozwoju 
firm lokalnych 

kierunki:  
1.2.1 Podejmowanie działań 
umożliwiających przedsiębiorcom 
lokalnym pozyskanie kadr,  
w szczególności spośród 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 
1.2.2 Tworzenie udogodnień 
lokalowych i finansowych dla 
podmiotów chcących podjąć 
działalność na obszarach 
rewitalizacji, 
1.2.3 Kreowanie w obszarach 
rewitalizacji nowych przestrzeni dla 
biznesu, w tym współpraca  
z właścicielami prywatnymi terenów  
i obiektów w obszarach rewitalizacji  
w celu wykreowania nowych 
lokalizacji dla mikro i małego 
biznesu, 
1.2.5 Wszechstronne wspieranie 
tworzenia i rozwoju podmiotów 
ekonomii społecznej, 
1.2.6 Wdrożenie klauzul 
społecznych w zamówieniach 
miejskich na działania 
rewitalizacyjne, 
1.2.7 Wzmacnianie lokalnych sieci 
współpracy z udziałem firm 
działających na obszarach 
rewitalizacji, 

KRYSTYNA 
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(7) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu  
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 200 
-  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 podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)    

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 250 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

                                                                                                    - 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 

 

Bytomski Inkubator 
Przedsiębiorczości 
(14) 
 
 

- Liczba utworzonych miejsc pracy  
w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej - 70 osób 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 70 osób 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

KRYSTYNA 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(15) 
 

- 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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

KRYSTYNA 
Outplacement 7.4.2 
(18) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

KRYSTYNA 
Opiekunka 8.1.3 
(21) 
 

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat - 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych w 
CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

KRYSTYNA 
Integracja 9.1.3 
(46) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                   

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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Umiem się uczyć 
(75)  

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 200 
- 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 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 19 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 215 
- 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 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 22 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

KRYSTYNA 
Rozwojowa 11.1.4 
(77) 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 200 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -   
Rozwojowa 11.1.4 
(78)                   
 
 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie - 200  
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Rewitalizacja 
obiektów po byłym 
zakładzie 
naprawczym 
zabytkowej 
Górnośląskiej Kolei 
Wąskotorowej  
w Bytomiu (117) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury brak 
wartości wskaźnika na obecnym etapie  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Makerspace - 
FabLab 
KRYSTYNA  (127) 
 
 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury –  
w zależności od uzyskanych dofinansowań z konkursów 
EFS  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – ok. 6000 
m2 (powierzchnia gruntu, bez powierzchni budynku) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

cel 1.3 Wysoki 
poziom dostępności 
udogodnień 
umożliwiających 
podnoszenie 
kwalifikacji 
mieszkańców, 
usuwanie barier  
w powrocie na rynek 
pracy oraz 
wzrastający poziom 
motywacji 
wewnętrznej 
mieszkańców  
w zakresie realizacji 
karier zawodowych 

kierunki: 
1.3.1 Wzmocnienie doradztwa 
zawodowego i edukacji 
przedsiębiorczej w szkołach 
kształcących dzieci i młodzież  
z obszarów rewitalizacji, 
1.3.2 Rozwijanie współpracy 
między placówkami edukacyjnymi  
a przedsiębiorcami w zakresie 
doraźnego i długofalowego 
określania pożądanych na lokalnym 
rynku pracy kompetencji, 
1.3.3 Rozwijanie w partnerstwie 
edukacji i biznesu form kształcenia 
sprzyjających dostosowaniu 
kompetencji absolwentów do 
potrzeb rynku pracy, 
1.3.4 Rozwijanie pozaszkolnych 
form podwyższania kwalifikacji   
i kształtowania kompetencji 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 

Rewitalizacja 
społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców 
Bytomia poprzez 
aktywizację 
zawodową I (1) 

-  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 - 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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1.3.5 Wzmocnienie roli organizacji 
pozarządowych w nabywaniu 
doświadczenia przez osoby 
wchodzące na rynek pracy, 
1.3.6 Promowanie wśród lokalnych 
przedsiębiorców idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu  
w zakresie wprowadzania na rynek 
pracy młodzieży z obszarów 
rewitalizacji, w szczególności  
w aspekcie wykonania pierwszych 
kroków na rynku pracy, 
1.3.7 Promowanie osób 
wywodzących się  
z obszarów rewitalizacji, które 
realizują karierę zawodową lub 
przedsiębiorczą, 
1.3.8 Prowadzenie działań 
nakierowanych na zdobycie 
doświadczenia zawodowego przez 
mieszkańców obszarów rewitalizacji 
poszukujących pracy, 
1.3.9 Tworzenie rozwiązań  
i udogodnień wspierających powrót 
lub zaistnienie kobiet na rynku 
pracy, z uwzględnieniem usług 
publicznych, rynkowych oraz usług 
oferowanych przez podmioty 
ekonomii społecznej, 
1.3.10 Kreowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród dzieci  
i młodzieży, 

Rewitalizacja 
społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców 
Bytomia poprzez 
aktywizację 
zawodową II (2) 

- 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 
osoby 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie - 50 osób 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 10 osoby 
- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Rewitalizacja 
społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców 
Bytomia poprzez  
specjalistyczne 
szkolenia 
zawodowe  
w wybranych 
zawodach 
rzemieślniczych (3) 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Droga do 
aktywności 
zawodowej (4) 

- Liczba osób pracujących, łącznie  
z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po 
opuszczeniu programu - 94 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 180 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 240 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 24 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie  
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 

Poprawa zdolności 
do zatrudnienia 
osób poszukujących 
pracy  
i pozostających bez 
pracy na obszarach 
rewitalizowanych 
(5) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 5 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 15 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 3 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie - 2 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 2  
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie - 2 
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie - 4 
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie - 2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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KRYSTYNA 
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(7) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu  
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 200 
-  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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 250 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie - 150 
- Liczba osób z niepełnospra-wnościami 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Zielony Bytom – 
Nowy start (9) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
– 52 
-  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 90 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie -130 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie  
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 13 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie  
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie  
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomianie pracują  
w bytomskich 
przedsiębiorstwach 
(10) 

- 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, objętych wsparciem w programie -10 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie -3  
- Liczba osób z niepełnospra-wnościami objętych 
wsparciem w programie -1 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie -1 
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie - 2 
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie -10 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Szansa na własną 
firmę (11) 

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 60 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 60 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Firma dla seniora 
(12) 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Aktywizacja 
bytomskiej 
przedsiębiorczości 
(13)  

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 60 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 60 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

KRYSTYNA 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(15) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Nowe horyzonty 
zawodowe (17) 
 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 20  
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem  
w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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KRYSTYNA 
Outplacement 7.4.2 
(18) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Nasz bezpieczny 
drugi dom (20) 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 
Stosunek liczby dzieci  
w wieku przedszkolnym do 
liczby miejsc w przedszkolach 
() 
 

KRYSTYNA 
Opiekunka 8.1.3 
(21) 
 

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu - 12- 
 Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę 
lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat - 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 
Stosunek liczby dzieci  
w wieku przedszkolnym do 
liczby miejsc w przedszkolach 
() 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 
Stosunek liczby dzieci  
w wieku przedszkolnym do 
liczby miejsc w przedszkolach 
() 
 

Usługi rozwojowe 
dla bytomskich 
przedsiębiorstw (23) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 1806 
- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które 
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi  
w programie - 1107 
- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych 
usługami rozwojowymi w programie -  1107 
- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, objętych wsparciem  
w programie – 1806 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Program aktywnej 
integracji osób i 
grup zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym (24) 
 

-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 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 - 90 osób 
- Liczba projektów zrealizowanych  
w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub 
organizacje pozarządowe - 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Centrum Integracji 
Społecznej 
przestrzenią dla 
aktywności osób 
wykluczonych (29) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej - 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 



 

 30 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV (33) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Klub Integracji 
Społecznej na 
Rozbarku (35) 
 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 35 
- 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie - 100 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Program „Godna 
starość” (39) 
 

- 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 wartości wskaźników. 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 



 

 32 

Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

S.O.S  dla dzielnicy 
Bobrek – 
aktywizacja 
zawodowa  
i społeczna (42) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Aktywizacja  
i integracja 
społeczna 
mieszkańców 
Bytomia,  
w szczególności 
dzielnicy 
Szombierki i 
dzielnic ościennych 
(program 
aktywności 
lokalnych) (43) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 5 
- 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 
- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Centrala Bytom (44) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 20 
- 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 – 100 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 10 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 2 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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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 (45) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 11 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 - 30 osób 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 1 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

KRYSTYNA 
Integracja 9.1.3 (46) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Centrum Integracji 
Aktywnej na start 
(48) 
 

- 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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Opiekun 
Nieformalny – 
sposób na życie 
(52) 
 
 

- 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 poszukujących pracy, uczestniczących  
w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek) po opuszczeniu programu - 50 
- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Opiekuńczy Bytom 
– utworzenie  
i funkcjonowanie 
Bytomskiego 
Centrum Wsparcia 
Opiekunów 
Nieformalnych (65) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 30 
- 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 – 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 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 250 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomianie 
pomagają seniorom 
(69) 

-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  
interesie ogólnym w programie – 40 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie - 
20 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Umiem się uczyć 
(75)  

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 200 
- 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 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 19 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 215 
- 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 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 22 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
 

KRYSTYNA 
Rozwojowa 11.1.4 
(77) 
 
 
 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 200 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -   
Rozwojowa 11.1.4 
(78)                   
 
 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie - 200  
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 

Przebudowa  
i adaptacja budynku 
przy ulicy Karola 
Miarki 10 na 
potrzeby Centrum 
Integracji 
Społecznej (104) 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Rewitalizacja 
obiektów na 
potrzeby Centrum 
Integracji Aktywnej 
(107) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 45 
991 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społecznej - 7 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Masz firmę masz 
lokal -Program 
Aktywizacji Lokali 
Użytkowych (116) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 60 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 2500m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach – 40 
- Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 
45 991 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Rewitalizacja 
obiektów po byłym 
zakładzie 
naprawczym 
zabytkowej 
Górnośląskiej Kolei 
Wąskotorowej  
w Bytomiu (117) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury brak 
wartości wskaźnika na obecnym etapie  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz z 
przyległym obszarem zieleni 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Makerspace - 
FabLab 
KRYSTYNA (127) 
 
 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury –  
w zależności od uzyskanych dofinansowań z konkursów 
EFS  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – ok. 6000 
m2 (powierzchnia gruntu, bez powierzchni budynku) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

cel 2.1 Ograniczona 
skala negatywnych 
zjawisk społecznych 
oraz wzrost 
dostępności do 
prorozwojowych 
usług publicznych 

kierunek: 
2.1.7 Rozwijanie inicjatyw 
służących reintegracji zawodowej  
i społecznej osób bezdomnych, 

Centrum Integracji 
Społecznej 
przestrzenią dla 
aktywności osób 
wykluczonych (29) 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Ludzie do ludzi - 
program Aktywizacji 
Lokalnej 
mieszkańców 
Bobrka (41) 

- 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  
Brak wartości liczbowych na obecnym etapie 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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S.O.S  dla dzielnicy 
Bobrek – 
aktywizacja 
zawodowa  
i społeczna (42) 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

KRYSTYNA 
Integracja 9.1.3 (46) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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Przebudowa  
i adaptacja budynku 
przy ulicy Karola 
Miarki 10 na 
potrzeby Centrum 
Integracji 
Społecznej (104) 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

cel 4.1 
Zrekultywowane 
tereny 
poprzemysłowe 
przygotowane na 
przyjęcie nowych 
funkcji ważnych dla 
poprawy sytuacji 
społecznej i rozwoju 
rynku pracy 

kierunek:  
4.1.5 Przyciąganie na 
zrekultywowane tereny 
poprzemysłowe inwestorów 
wpływających na poprawę sytuacji 
na rynku pracy oraz tworzących 
wokół siebie lokalne sieci 
kooperacji, w których mogą 
uczestniczyć firmy związane  
z obszarem rewitalizacji (poprzez 
siedzibę, osobę przedsiębiorcy, 
osoby zatrudnione  
w tych firmach), 

KRYSTYNA 
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(7) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu  
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 200 
-  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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

KRYSTYNA 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(15) 
 

- 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 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  

- 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 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

KRYSTYNA 
Outplacement 7.4.2 
(18) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  
 
 
 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

2 wysoki udział 
osób 
bezrobotnych  
w wieku 
produkcyjnym 
 
występowanie: 
1. Bobrek 
2. Rozbark 
3. Kolonia 
Zgorzelec 
4. Śródmieście 

osoby 
bezrobotne  
w wieku 
produkcyjnym 

cel 1.1 Wysoki 
poziom 
przedsiębiorczości 
mieszkańców 
kompensujący 
niedobory miejsc 
pracy w mieście 
 
 

kierunki:  
1.1.1 Wzmacnianie postaw 
przedsiębiorczych mieszkańców, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
młodzieży oraz osób zagrożonych 
utratą pracy, 
1.1.2 Tworzenie udogodnień 
lokalowych i kompetencyjnych dla 
osób zakładających firmy  
w obszarach rewitalizacji, 
1.1.3 Promowanie wśród lokalnych 
przedsiębiorców idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
przejawiającej się w nawiązywaniu 
współpracy z nowo tworzonymi 
firmami na obszarach rewitalizacji, 
1.1.4 Organizowanie inkubatorów 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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przedsiębiorczości na obszarach 
rewitalizacji, 
1.1.5 Wspieranie specjalistów 
przechodzących na emeryturę 
(zwłaszcza wcześniejszą)  
w zakładaniu własnych firm na 
obszarach rewitalizacji, 

Bytomianie pracują  
w bytomskich 
przedsiębiorstwach 
(10) 

- 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, objętych wsparciem w programie -10 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie -3  
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie -1 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie -1 
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie - 2 
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie -10 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Szansa na własną 
firmę (11) 

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 60 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 60 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Firma dla seniora 
(12) 

- 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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Aktywizacja 
bytomskiej 
przedsiębiorczości 
(13) 

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 60 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 60 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Bytomski Inkubator 
Przedsiębiorczości 
(14) 
 
 

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 70 
osób 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 70 osób 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 

Usługi rozwojowe 
dla bytomskich 
przedsiębiorstw (23) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 1806 
- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które 
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi  
w programie - 1107 
- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych 
usługami rozwojowymi w programie - 1107 
- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, objętych wsparciem  
w programie – 1806 
- 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 bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej - 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV (33) 
 

-  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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Centrum Integracji 
Aktywnej na start 
(48) 
 

- 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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Umiem się uczyć 
(75)  

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 200 
- 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 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 19 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 215 
- 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 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 22 

Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 

Masz firmę masz 
lokal -Program 
Aktywizacji Lokali 
Użytkowych (116) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 60 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 2500m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach – 40 
- Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 
45 991 

Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
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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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz z 
przyległym obszarem zieleni 

Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 

cel 1.2 Dogodne 
warunki dla rozwoju 
firm lokalnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kierunki:  
1.2.1 Podejmowanie działań 
umożliwiających przedsiębiorcom 
lokalnym pozyskanie kadr,  
w szczególności spośród 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 
1.2.2 Tworzenie udogodnień 
lokalowych i finansowych dla 
podmiotów chcących podjąć 
działalność na obszarach 
rewitalizacji, 
1.2.3 Kreowanie w obszarach 
rewitalizacji nowych przestrzeni dla 
biznesu, w tym współpraca  
z właścicielami prywatnymi terenów 
i obiektów w obszarach rewitalizacji  
w celu wykreowania nowych 
lokalizacji dla mikro i małego 
biznesu, 
1.2.5 Wszechstronne wspieranie 
tworzenia i rozwoju podmiotów 
ekonomii społecznej, 
1.2.6 Wdrożenie klauzul 
społecznych w zamówieniach 
miejskich na działania 
rewitalizacyjne, 
1.2.7 Wzmacnianie lokalnych sieci 
współpracy z udziałem firm 

Lepszy start, praca, 
lepsze jutro (6) 

- Liczba osób bezrobotnych, które uzyskały 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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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działających na obszarach 
rewitalizacji, 

  
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie - 80 
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie - 70 

 

Bytomski Inkubator 
Przedsiębiorczości 
(14) 
 
 

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 70 
osób 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 70 osób 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  

- 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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Umiem się uczyć 
(75)  

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 200 
- 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 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 19 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 215 
- 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 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 22 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Rewitalizacja 
obiektów po byłym 
zakładzie 
naprawczym 
zabytkowej 
Górnośląskiej Kolei 
Wąskotorowej  
w Bytomiu (117) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury brak 
wartości wskaźnika na obecnym etapie  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

cel 1.3 Wysoki 
poziom dostępności 
udogodnień 
umożliwiających 
podnoszenie 
kwalifikacji 
mieszkańców, 
usuwanie barier  
w powrocie na rynek 
pracy oraz 
wzrastający poziom 
motywacji 
wewnętrznej 
mieszkańców  
w zakresie realizacji 
karier zawodowych  
 
 
 
 
 
 

kierunki: 
1.3.1 Wzmocnienie doradztwa 
zawodowego i edukacji 
przedsiębiorczej w szkołach 
kształcących dzieci i młodzież  
z obszarów rewitalizacji, 
1.3.2 Rozwijanie współpracy 
między placówkami edukacyjnymi  
a przedsiębiorcami w zakresie 
doraźnego i długofalowego 
określania pożądanych na lokalnym 
rynku pracy kompetencji, 
1.3.3 Rozwijanie w partnerstwie 
edukacji i biznesu form kształcenia 
sprzyjających dostosowaniu 
kompetencji absolwentów do 
potrzeb rynku pracy, 
1.3.4 Rozwijanie pozaszkolnych 
form podwyższania kwalifikacji   
i kształtowania kompetencji 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 

Rewitalizacja 
społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców 
Bytomia poprzez 
aktywizację 
zawodową I (1) 

-  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 - 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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1.3.5 Wzmocnienie roli organizacji 
pozarządowych w nabywaniu 
doświadczenia przez osoby 
wchodzące na rynek pracy, 
1.3.6 Promowanie wśród lokalnych 
przedsiębiorców idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu  
w zakresie wprowadzania na rynek 
pracy młodzieży z obszarów 
rewitalizacji, w szczególności  
w aspekcie wykonania pierwszych 
kroków na rynku pracy, 
1.3.7 Promowanie osób 
wywodzących się z obszarów 
rewitalizacji, które realizują karierę 
zawodową lub przedsiębiorczą, 
1.3.8 Prowadzenie działań 
nakierowanych na zdobycie 
doświadczenia zawodowego przez 
mieszkańców obszarów rewitalizacji 
poszukujących pracy, 
1.3.9 Tworzenie rozwiązań  
i udogodnień wspierających powrót 
lub zaistnienie kobiet na rynku 
pracy, z uwzględnieniem usług 
publicznych, rynkowych oraz usług 
oferowanych przez podmioty 
ekonomii społecznej, 
1.3.10 Kreowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród dzieci  
i młodzieży, 

Rewitalizacja 
społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców 
Bytomia poprzez 
aktywizację 
zawodową II (2) 

- 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 
osoby 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie - 50 osób 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 10 osoby 
- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Rewitalizacja 
społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców 
Bytomia poprzez  
specjalistyczne 
szkolenia 
zawodowe  
w wybranych 
zawodach 
rzemieślniczych (3) 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Droga do 
aktywności 
zawodowej (4) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 94 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 180 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 240 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 24 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie  
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Lepszy start, praca, 
lepsze jutro (6) 

- Liczba osób bezrobotnych, które uzyskały 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Zielony Bytom – 
Nowy start (9) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
– 52 
-  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 90 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie -130 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie  
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 13 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie  
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie  
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomianie pracują  
w bytomskich 
przedsiębiorstwach 
(10) 

- 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, objętych wsparciem w programie -10 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie -3  
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie -1 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie -1 
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie - 2 
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie -10 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Szansa na własną 
firmę (11) 

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 60 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 60 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Firma dla seniora 
(12) 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Aktywizacja 
bytomskiej 
przedsiębiorczości 
(13) 

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 60 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 60 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Nowe horyzonty 
zawodowe (17) 
 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 20  
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 

 
Nasz bezpieczny 
drugi dom (20) 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Usługi rozwojowe 
dla bytomskich 
przedsiębiorstw (23) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 1806 
- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które 
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi  
w programie - 1107 
- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych 
usługami rozwojowymi w programie -  1107 
- Liczba osób pracujących, łącznie  
z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych 
wsparciem w programie – 1806 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Program aktywnej 
integracji osób i 
grup zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym (24) 
 

-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 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 - 90 osób 
- Liczba projektów zrealizowanych  
w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub 
organizacje pozarządowe -  1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Centrum Integracji 
Społecznej 
przestrzenią dla 
aktywności osób 
wykluczonych (29) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej - 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV (33) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnospra-wnościami objętych 
wsparciem w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

S.O.S  dla dzielnicy 
Bobrek – 
aktywizacja 
zawodowa  
i społeczna (42) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Centrala Bytom (44) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 20 
- 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 – 100 
- Liczba osób z niepełnospra-wnościami objętych 
wsparciem w programie – 10 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 2 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Stworzenie Klubu 
Integracji 
Społecznej na 
terenie byłej KWK 
Rozbark  
w Bytomiu przy  
ul. Chorzowskiej – 
rozwój 
interpersonalny 
osób wykluczonych  
i zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym  
i zawodowym (45) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 11 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 - 30 osób 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 1 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Centrum Integracji 
Aktywnej na start 
(48) 
 

- 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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Opiekun 
Nieformalny – 
sposób na życie 
(52) 
 
 

- 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 poszukujących pracy, uczestniczących  
w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek) po opuszczeniu programu - 50 
- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Opiekuńczy Bytom 
– utworzenie  
i funkcjonowanie 
Bytomskiego 
Centrum Wsparcia 
Opiekunów 
Nieformalnych (65) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 30 
- 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 – 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 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 250 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomianie 
pomagają seniorom 
(69) 

-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  
interesie ogólnym w programie – 40 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie - 
20 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Umiem się uczyć 
(75)  

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 200 
- 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 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 19 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 215 
- 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 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 22 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -   
Rozwojowa 11.1.4 
(78)                   
 
 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie - 200  
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 

Przebudowa  
i adaptacja budynku 
przy ulicy Karola 
Miarki 10 na 
potrzeby Centrum 
Integracji 
Społecznej (104) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Rewitalizacja 
obiektów na 
potrzeby Centrum 
Integracji Aktywnej 
(107) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 45 
991 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społecznej - 7 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Masz firmę masz 
lokal -Program 
Aktywizacji Lokali 
Użytkowych (116) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 60 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 2500m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach – 40 
- Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 
45 991 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Rewitalizacja 
obiektów po byłym 
zakładzie 
naprawczym 
zabytkowej 
Górnośląskiej Kolei 
Wąskotorowej  
w Bytomiu (117) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury brak 
wartości wskaźnika na obecnym etapie  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz z 
przyległym obszarem zieleni 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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cel 2.1 Ograniczona 
skala negatywnych 
zjawisk społecznych 
oraz wzrost 
dostępności do 
prorozwojowych 
usług publicznych 
 
 
 
 
 
 
 

kierunek: 
2.1.7 Rozwijanie inicjatyw 
służących reintegracji zawodowej  
i społecznej osób bezdomnych, 
2.1.8. Wspieranie rozwoju dzieci  
i młodzieży, w tym podejmowanie 
działań mających na celu 
wyrównywanie szans 
edukacyjnych, 

Centrum Integracji 
Społecznej 
przestrzenią dla 
aktywności osób 
wykluczonych (29) 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Ludzie do ludzi - 
program Aktywizacji 
Lokalnej 
mieszkańców 
Bobrka (41) 

- 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  
Brak wartości liczbowych na obecnym etapie 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

S.O.S  dla dzielnicy 
Bobrek – 
aktywizacja 
zawodowa  
i społeczna (42) 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Rozwojowy uczeń 
szkoły zawodowej z 
szansą na pracę na 
europejskim rynku 
pracy - 
dostosowanie oferty 
kształcenia 
zawodowego (79) 
 
 

-  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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Przebudowa  
i adaptacja budynku 
przy ulicy Karola 
Miarki 10 na 
potrzeby Centrum 
Integracji 
Społecznej (104) 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Lepsze 
umiejętności -
większe szanse na 
rynku pracy. 
Poprawa 
infrastruktury 
kształcenia 
zawodowego  
w Bytomiu (123) 
 

- Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego – 8 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia 
zawodowego - 8 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

3 wysoki poziom 
bezrobocia 
długotrwałego 
 
występowanie: 
1. Kolonia 
Zgorzelec 
2. Bobrek 
3. Rozbark 
4. Śródmieście 

osoby 
długotrwale 
bezrobotne 

cel 1.1 Wysoki 
poziom 
przedsiębiorczości 
mieszkańców 
kompensujący 
niedobory miejsc 
pracy w mieście 

kierunki:  
1.1.1 Wzmacnianie postaw 
przedsiębiorczych mieszkańców, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
młodzieży oraz osób zagrożonych 
utratą pracy, 
1.1.2 Tworzenie udogodnień 
lokalowych i kompetencyjnych dla 
osób zakładających firmy  
w obszarach rewitalizacji, 
1.1.3 Promowanie wśród lokalnych 
przedsiębiorców idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
przejawiającej się w nawiązywaniu 
współpracy z nowo tworzonymi 
firmami na obszarach rewitalizacji, 
1.1.4 Organizowanie inkubatorów 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 



 

 80 

przedsiębiorczości na obszarach 
rewitalizacji, 

Bytomianie pracują  
w bytomskich 
przedsiębiorstwach 
(10) 

- 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, objętych wsparciem w programie -10 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie -3  
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie -1 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie -1 
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie - 2 
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie -10 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Szansa na własną 
firmę (11) 

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 60 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 60 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Firma dla seniora 
(12) 

- 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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Aktywizacja 
bytomskiej 
przedsiębiorczości 
(13) 

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 60 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 60 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

Bytomski Inkubator 
Przedsiębiorczości 
(14) 
 
 

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 70 
osób 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 70 osób 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 

Usługi rozwojowe 
dla bytomskich 
przedsiębiorstw (23) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 1806 
- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które 
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi  
w programie - 1107 
- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych 
usługami rozwojowymi w programie -  1107 
- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, objętych wsparciem  
w programie – 1806 
- 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 bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej - 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV (33) 
 

-  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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnospra-wnościami objętych 
wsparciem w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

Centrum Integracji 
Aktywnej na start 
(48) 
 

- 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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
 

Umiem się uczyć 
(75)  

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 200 
- 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 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 19 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 215 
- 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 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 22 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 

Masz firmę masz 
lokal -Program 
Aktywizacji Lokali 
Użytkowych (116) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 60 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 2500m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach – 40 
- Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 
45 991 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
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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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz z 
przyległym obszarem zieleni 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 

cel 1.2 Dogodne 
warunki dla rozwoju 
firm lokalnych 

kierunki:  
1.2.1 Podejmowanie działań 
umożliwiających przedsiębiorcom 
lokalnym pozyskanie kadr,  
w szczególności spośród 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 
1.2.2 Tworzenie udogodnień 
lokalowych i finansowych dla 
podmiotów chcących podjąć 
działalność na obszarach 
rewitalizacji, 
1.2.3 Kreowanie w obszarach 
rewitalizacji nowych przestrzeni dla 
biznesu, w tym współpraca  
z właścicielami prywatnymi terenów 
i obiektów w obszarach rewitalizacji  
w celu wykreowania nowych 
lokalizacji dla mikro i małego 
biznesu, 
1.2.5 Wszechstronne wspieranie 
tworzenia i rozwoju podmiotów 
ekonomii społecznej, 
1.2.6 Wdrożenie klauzul 
społecznych w zamówieniach 
miejskich na działania 
rewitalizacyjne, 
1.2.7 Wzmacnianie lokalnych sieci 
współpracy z udziałem firm 
działających na obszarach 
rewitalizacji, 

Lepszy start, praca, 
lepsze jutro (6) 

- Liczba osób bezrobotnych, które uzyskały 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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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Bytomski Inkubator 
Przedsiębiorczości 
(14) 
 
 

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 70 
osób 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 70 osób 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Umiem się uczyć 
(75)  

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 200 
- 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 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 19 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 215 
- 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 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 22 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Rewitalizacja 
obiektów po byłym 
zakładzie 
naprawczym 
zabytkowej 
Górnośląskiej Kolei 
Wąskotorowej  
w Bytomiu (117) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury brak 
wartości wskaźnika na obecnym etapie  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

cel 1.3 Wysoki 
poziom dostępności 
udogodnień 
umożliwiających 
podnoszenie 
kwalifikacji 
mieszkańców, 
usuwanie barier w 
powrocie na rynek 
pracy oraz 
wzrastający poziom 
motywacji 
wewnętrznej 
mieszkańców  
w zakresie realizacji 
karier zawodowych 

kierunki: 
1.3.1 Wzmocnienie doradztwa 
zawodowego i edukacji 
przedsiębiorczej w szkołach 
kształcących dzieci i młodzież  
z obszarów rewitalizacji, 
1.3.2 Rozwijanie współpracy 
między placówkami edukacyjnymi  
a przedsiębiorcami w zakresie 
doraźnego i długofalowego 
określania pożądanych na lokalnym 
rynku pracy kompetencji, 
1.3.3 Rozwijanie w partnerstwie 
edukacji i biznesu form kształcenia 
sprzyjających dostosowaniu 
kompetencji absolwentów do 
potrzeb rynku pracy, 
1.3.4 Rozwijanie pozaszkolnych 
form podwyższania kwalifikacji   
i kształtowania kompetencji 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 

Rewitalizacja 
społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców 
Bytomia poprzez 
aktywizację 
zawodową I (1) 

-  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 - 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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1.3.5 Wzmocnienie roli organizacji 
pozarządowych w nabywaniu 
doświadczenia przez osoby 
wchodzące na rynek pracy, 
1.3.6 Promowanie wśród lokalnych 
przedsiębiorców idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu  
w zakresie wprowadzania na rynek 
pracy młodzieży z obszarów 
rewitalizacji, w szczególności  
w aspekcie wykonania pierwszych 
kroków na rynku pracy, 
1.3.7 Promowanie osób 
wywodzących się z obszarów 
rewitalizacji, które realizują karierę 
zawodową lub przedsiębiorczą, 
1.3.8 Prowadzenie działań 
nakierowanych na zdobycie 
doświadczenia zawodowego przez 
mieszkańców obszarów rewitalizacji 
poszukujących pracy, 
1.3.9 Tworzenie rozwiązań  
i udogodnień wspierających powrót 
lub zaistnienie kobiet na rynku 
pracy, z uwzględnieniem usług 
publicznych, rynkowych oraz usług 
oferowanych przez podmioty 
ekonomii społecznej, 
1.3.10 Kreowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród dzieci  
i młodzieży, 

Rewitalizacja 
społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców 
Bytomia poprzez 
aktywizację 
zawodową II (2) 

- 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 
osoby 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie - 50 osób 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 10 osoby 
- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Rewitalizacja 
społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców 
Bytomia poprzez  
specjalistyczne 
szkolenia 
zawodowe  
w wybranych 
zawodach 
rzemieślniczych (3) 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Droga do 
aktywności 
zawodowej (4) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 94 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 180 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 240 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 24 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie  
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Lepszy start, praca, 
lepsze jutro (6) 

- Liczba osób bezrobotnych, które uzyskały 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Zielony Bytom – 
Nowy start (9) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
– 52 
-  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 90 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie -130 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie  
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 13 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie  
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie  
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomianie pracują  
w bytomskich 
przedsiębiorstwach 
(10) 

- 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, objętych wsparciem w programie -10 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie -3  
- Liczba osób z niepełnospra-wnościami objętych 
wsparciem w programie -1 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie -1 
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie - 2 
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie -10 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Szansa na własną 
firmę (11) 

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 60 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 60 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Firma dla seniora 
(12) 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Aktywizacja 
bytomskiej 
przedsiębiorczości 
(13)  

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 60 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 60 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Nowe horyzonty 
zawodowe (17) 
 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 20  
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 
Stosunek liczby dzieci w 
wieku przedszkolnym do 
liczby miejsc w przedszkolach 
() 

Usługi rozwojowe 
dla bytomskich 
przedsiębiorstw (23) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 1806 
- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które 
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi  
w programie - 1107 
- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych 
usługami rozwojowymi w programie -  1107 
- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, objętych wsparciem  
w programie – 1806 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Program aktywnej 
integracji osób i 
grup zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym (24) 
 

-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 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 - 90 osób 
- Liczba projektów zrealizowanych  
w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub 
organizacje pozarządowe -  1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Rewitalizacja  
z Klubem Integracji 
Społecznej edycja I 
(25) 
 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) - 8 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 80 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 8 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Rewitalizacja  
z Klubem Integracji 
Społecznej edycja II 
(26) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) - 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 80 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 8 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Rewitalizacja  
z Klubem Integracji 
Społecznej edycja 
III (27) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) - 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 80 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 8 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Centrum Integracji 
Społecznej 
przestrzenią dla 
aktywności osób 
wykluczonych (29) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej - 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV (33) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Klub Integracji 
Społecznej na 
Rozbarku (35) 
 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 35 
- 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie - 100 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Program „Godna 
starość” (39) 
 

- 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 wartości wskaźników. 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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S.O.S  dla dzielnicy 
Bobrek – 
aktywizacja 
zawodowa 
i społeczna (42) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Centrala Bytom (44) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 20 
- 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 – 100 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 10 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 2 
- Liczba projektów zrealizowanych  
w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub 
organizacje pozarządowe - 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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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 (45) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 11 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 - 30 osób 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 1 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Centrum Integracji 
Aktywnej na start 
(48) 
 

- 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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 
 

Opiekun 
Nieformalny – 
sposób na życie 
(52) 
 
 

- 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 poszukujących pracy, uczestniczących  
w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek) po opuszczeniu programu - 50 
- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Opiekuńczy Bytom 
– utworzenie  
i funkcjonowanie 
Bytomskiego 
Centrum Wsparcia 
Opiekunów 
Nieformalnych (65) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 30 
- 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 – 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 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 250 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Umiem się uczyć 
(75)  

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 200 
- 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 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 19 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 215 
- 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 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 22 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -   
Rozwojowa 11.1.4 
(78)                   
 
 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie - 200  
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 

Przebudowa  
i adaptacja budynku 
przy ulicy Karola 
Miarki 10 na 
potrzeby Centrum 
Integracji 
Społecznej (104) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Rewitalizacja 
obiektów na 
potrzeby Centrum 
Integracji Aktywnej 
(107) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 45 
991 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społecznej - 7 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Rewitalizacja 
obiektów po byłym 
zakładzie 
naprawczym 
zabytkowej 
Górnośląskiej Kolei 
Wąskotorowej  
w Bytomiu (117) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury brak 
wartości wskaźnika na obecnym etapie  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz z 
przyległym obszarem zieleni 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

cel 2.1 Ograniczona 
skala negatywnych 
zjawisk społecznych 
oraz wzrost 
dostępności do 
prorozwojowych 
usług publicznych 

kierunek: 
2.1.7 Rozwijanie inicjatyw 
służących reintegracji zawodowej  
i społecznej osób bezdomnych, 
2.1.17 Rozwijanie i wspieranie 
potencjału podmiotów 
reintegracyjnych 

Rewitalizacja  
z Klubem Integracji 
Społecznej edycja I 
(25) 
 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek)  - 8 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 80 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 8 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Rewitalizacja  
z Klubem Integracji 
Społecznej edycja II 
(26) 
 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) - 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 80 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 8 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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Rewitalizacja  
z Klubem Integracji 
Społecznej edycja 
III (27) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) - 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 80 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 8 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Centrum Integracji 
Społecznej 
przestrzenią dla 
aktywności osób 
wykluczonych (29) 
 

- 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 niepełnospra-wnościami objętych 
wsparciem  
w programie - 20 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnospra-wnościami objętych 
wsparciem w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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Ludzie do ludzi - 
program Aktywizacji 
Lokalnej 
mieszkańców 
Bobrka (41) 

- 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  
Brak wartości liczbowych na obecnym etapie 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

S.O.S  dla dzielnicy 
Bobrek – 
aktywizacja 
zawodowa  
i społeczna (42) 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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Opiekuńczy Bytom 
– utworzenie  
i funkcjonowanie 
Bytomskiego 
Centrum Wsparcia 
Opiekunów 
Nieformalnych (65) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 30 
- 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 – 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 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 250 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Przebudowa  
i adaptacja budynku 
przy ulicy Karola 
Miarki 10 na 
potrzeby Centrum 
Integracji 
Społecznej (104) 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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Masz firmę masz 
lokal -Program 
Aktywizacji Lokali 
Użytkowych (116) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 60 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 2500m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach – 40 
- Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 
45 991 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

cel 4.1 
Zrekultywowane 
tereny 
poprzemysłowe 
przygotowane na 
przyjęcie nowych 
funkcji ważnych dla 
poprawy sytuacji 
społecznej  
i rozwoju rynku 
pracy 

kierunek:  
4.1.5 Przyciąganie na 
zrekultywowane tereny 
poprzemysłowe inwestorów 
wpływających na poprawę sytuacji 
na rynku pracy oraz tworzących 
wokół siebie lokalne sieci 
kooperacji, w których mogą 
uczestniczyć firmy związane  
z obszarem rewitalizacji (poprzez 
siedzibę, osobę przedsiębiorcy, 
osoby zatrudnione  
w tych firmach), 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie  
z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po 
opuszczeniu programu - 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

4 niski poziom 
wykształcenia 
osób 
bezrobotnych 
 
występowanie: 
1. Bobrek  
2. Rozbark 
3. Kolonia 
Zgorzelec 
4. Śródmieście 

osoby 
bezrobotne 

cel 1.2 Dogodne 
warunki dla rozwoju 
firm lokalnych 

kierunek: 
1.2.1 Podejmowanie działań 
umożliwiających przedsiębiorcom 
lokalnym pozyskanie kadr,  
w szczególności spośród 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 

Rewitalizacja 
społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców 
Bytomia poprzez 
aktywizację 
zawodową I (1) 

-  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 - 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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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Rewitalizacja 
społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców 
Bytomia poprzez 
aktywizację 
zawodową II (2) 

- 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 
osoby 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie - 50 osób 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 10 osoby 
- 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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Rewitalizacja 
społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców 
Bytomia poprzez  
specjalistyczne 
szkolenia 
zawodowe  
w wybranych 
zawodach 
rzemieślniczych (3) 

- 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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych w 
CEIDG () 

Droga do 
aktywności 
zawodowej (4) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 94 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 180 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 240 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 24 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie  
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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Lepszy start, praca, 
lepsze jutro (6) 

- Liczba osób bezrobotnych, które uzyskały 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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej - 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV (33) 
 

-  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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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Umiem się uczyć 
(75)  

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 200 
- 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 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 19 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 215 
- 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 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 22 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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cel 1.3 Wysoki 
poziom dostępności 
udogodnień 
umożliwiających 
podnoszenie 
kwalifikacji 
mieszkańców, 
usuwanie barier  
w powrocie na rynek 
pracy oraz 
wzrastający poziom 
motywacji 
wewnętrznej 
mieszkańców  
w zakresie realizacji 
karier zawodowych 

kierunki: 
1.3.1 Wzmocnienie doradztwa 
zawodowego i edukacji 
przedsiębiorczej w szkołach 
kształcących dzieci i młodzież  
z obszarów rewitalizacji, 
1.3.2 Rozwijanie współpracy 
między placówkami edukacyjnymi  
a przedsiębiorcami w zakresie 
doraźnego i długofalowego 
określania pożądanych na lokalnym 
rynku pracy kompetencji, 
1.3.3 Rozwijanie w partnerstwie 
edukacji i biznesu form kształcenia 
sprzyjających dostosowaniu 
kompetencji absolwentów do 
potrzeb rynku pracy, 
1.3.4 Rozwijanie pozaszkolnych 
form podwyższania kwalifikacji   
i kształtowania kompetencji 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 
1.3.5 Wzmocnienie roli organizacji 
pozarządowych w nabywaniu 
doświadczenia przez osoby 
wchodzące na rynek pracy, 
1.3.6 Promowanie wśród lokalnych 
przedsiębiorców idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu  
w zakresie wprowadzania na rynek 
pracy młodzieży z obszarów 
rewitalizacji, w szczególności  
w aspekcie wykonania pierwszych 
kroków na rynku pracy, 
1.3.7 Promowanie osób 
wywodzących się z obszarów 
rewitalizacji, które realizują karierę 
zawodową lub przedsiębiorczą, 
1.3.8 Prowadzenie działań 
nakierowanych na zdobycie 
doświadczenia zawodowego przez 
mieszkańców obszarów rewitalizacji 
poszukujących pracy, 
1.3.9 Tworzenie rozwiązań  

Lepszy start, praca, 
lepsze jutro (6) 

- Liczba osób bezrobotnych, które uzyskały 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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i udogodnień wspierających powrót 
lub zaistnienie kobiet na rynku 
pracy, z uwzględnieniem usług 
publicznych, rynkowych oraz usług 
oferowanych przez podmioty 
ekonomii społecznej, 
1.3.10 Kreowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród dzieci  
i młodzieży, 
 

Zielony Bytom – 
Nowy start (9) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
– 52 
-  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 90 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie -130 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie  
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 13 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie  
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie  
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomianie pracują  
w bytomskich 
przedsiębiorstwach 
(10) 

- 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, objętych wsparciem w programie -10 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie -3  
- Liczba osób z niepełnospra-wnościami objętych 
wsparciem w programie -1 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie -1 
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie - 2 
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie -10 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Szansa na własną 
firmę (11) 

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 60 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 60 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Firma dla seniora 
(12) 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Aktywizacja 
bytomskiej 
przedsiębiorczości 
(13) 

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 60 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 60 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Nowe horyzonty 
zawodowe (17) 
 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 20  
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba bezrobotnych w 
przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 
Stosunek liczby dzieci w 
wieku przedszkolnym do 
liczby miejsc w przedszkolach 
() 

Usługi rozwojowe 
dla bytomskich 
przedsiębiorstw (23) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 1806 
- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które 
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi  
w programie - 1107 
- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych 
usługami rozwojowymi w programie -  1107 
- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, objętych wsparciem  
w programie – 1806 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Program aktywnej 
integracji osób i 
grup zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym (24) 
 

-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 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 - 90 osób 
- Liczba projektów zrealizowanych  
w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub 
organizacje pozarządowe -  1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Centrum Integracji 
Społecznej 
przestrzenią dla 
aktywności osób 
wykluczonych (29) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Klub Integracji 
Społecznej na 
Rozbarku (35) 
 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 35 
- 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie - 100 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnospra-wnościami objętych 
wsparciem w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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S.O.S  dla dzielnicy 
Bobrek – 
aktywizacja 
zawodowa  
i społeczna (42) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Stworzenie Klubu 
Integracji 
Społecznej na 
terenie byłej KWK 
Rozbark w Bytomiu 
przy ul. 
Chorzowskiej – 
rozwój 
interpersonalny 
osób wykluczonych 
i zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i 
zawodowym (45) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 11 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 - 30 osób 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 1 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Centrum Integracji 
Aktywnej na start 
(48) 
 

- 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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Umiem się uczyć 
(75)  

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 200 
- 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 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 19 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 215 
- 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 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 22 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -   
Rozwojowa 11.1.4 
(78)                   
 
 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie - 200  
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
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Przebudowa  
i adaptacja budynku 
przy ulicy Karola 
Miarki 10 na 
potrzeby Centrum 
Integracji 
Społecznej (104) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Rewitalizacja 
obiektów na 
potrzeby Centrum 
Integracji Aktywnej 
(107) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 45 
991 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społecznej - 7 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Rewitalizacja 
obiektów po byłym 
zakładzie 
naprawczym 
zabytkowej 
Górnośląskiej Kolei 
Wąskotorowej  
w Bytomiu (117) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury brak 
wartości wskaźnika na obecnym etapie  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies. 

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies. 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 



 

 135 

cel 2.2 Społeczności 
lokalne 
zintegrowane wokół 
tradycji dzielnic oraz 
oddolnych inicjatyw 
realizowanych przez 
mieszkańców na 
rzecz wspólnoty 
lokalnej 

2.2.6 Podwyższanie dostępności 
mieszkańców do oferty kulturalnej  
w obszarze rewitalizacji i w mieście, 
w szczególności dostępności 
finansowej i komunikacyjnej, 
2.2.7 Rozwijanie w obszarze 
rewitalizacji oferty kulturalnej 
realizowanej w partnerstwie 
mieszkańców, instytucji kultury, 
instytucji edukacyjnych, parafii, 
środowiska przedsiębiorców  
i innych podmiotów, 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 
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cel 3.1 
Odpowiadająca 
współczesnym 
standardom 
cywilizacyjnym 
jakość zabudowy na 
obszarach 
rewitalizowanych 
oraz wzrost 
odpowiedzialności 
mieszkańców za 
komunalny zasób 
mieszkaniowy 

3.1.2. Odnowienie zasobu 
komunalnego, 
3.1.3. Odnowienie i dostosowanie 
do potrzeb mieszkańców budynków 
użyteczności publicznej, 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania  

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 

Przebudowa  
i adaptacja budynku 
przy ulicy Karola 
Miarki 10 na 
potrzeby Centrum 
Integracji 
Społecznej (104) 
 

- 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 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 

Rewitalizacja 
obiektów na 
potrzeby Centrum 
Integracji Aktywnej 
(107) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 45 
991 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społecznej - 7 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 
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Lepsze 
umiejętności -
większe szanse na 
rynku pracy. 
Poprawa 
infrastruktury 
kształcenia 
zawodowego  
w Bytomiu (123) 

- Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego – 8 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia 
zawodowego - 8 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 

5 stosunkowo 
wysoki  udział 
osób do 30 r.  
życia wśród 
osób 
bezrobotnych 
 
występowanie: 
1. Bobrek  
2. Rozbark 
3. Śródmieście 
4. Kolonia 
Zgorzelec 

osoby 
bezrobotne  
w wieku do 30 
lat 

cel 1.1 Wysoki 
poziom 
przedsiębiorczości 
mieszkańców 
kompensujący 
niedobory miejsc 
pracy w mieście 

kierunki:  
1.1.1 Wzmacnianie postaw 
przedsiębiorczych mieszkańców, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
młodzieży oraz osób zagrożonych 
utratą pracy, 
1.1.2 Tworzenie udogodnień 
lokalowych  
i kompetencyjnych dla osób 
zakładających firmy w obszarach 
rewitalizacji, 
1.1.3 Promowanie wśród lokalnych 
przedsiębiorców idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
przejawiającej się w nawiązywaniu 
współpracy z nowo tworzonymi 
firmami na obszarach rewitalizacji, 
1.1.4 Organizowanie inkubatorów 
przedsiębiorczości na obszarach 
rewitalizacji, 
 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej - 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty z 
różnych sektorów w zakresie 
promocji samozatrudnienia 
() 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV (33) 
 

-  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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnospra-wnościami objętych 
wsparciem w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Centrum Integracji 
Aktywnej na start 
(48) 
 

- 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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

Umiem się uczyć 
(75)  

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 200 
- 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 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 19 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 215 
- 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 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 22 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
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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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
 

cel 1.2 Dogodne 
warunki dla rozwoju 
firm lokalnych 

kierunki:  
1.2.1 Podejmowanie działań 
umożliwiających przedsiębiorcom 
lokalnym pozyskanie kadr,  
w szczególności spośród 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 
1.2.2 Tworzenie udogodnień 
lokalowych i finansowych dla 
podmiotów chcących podjąć 
działalność na obszarach 
rewitalizacji, 
1.2.3 Kreowanie w obszarach 
rewitalizacji nowych przestrzeni dla 
biznesu, w tym współpraca  
z właścicielami prywatnymi terenów 
i obiektów w obszarach rewitalizacji  
w celu wykreowania nowych 
lokalizacji dla mikro i małego 
biznesu, 
1.2.5 Wszechstronne wspieranie 
tworzenia i rozwoju podmiotów 
ekonomii społecznej, 
1.2.6 Wdrożenie klauzul 
społecznych w zamówieniach 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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miejskich na działania 
rewitalizacyjne, 
1.2.7 Wzmacnianie lokalnych sieci 
współpracy z udziałem firm 
działających na obszarach 
rewitalizacji, 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 



 

 146 

Umiem się uczyć 
(75)  

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 200 
- 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 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 19 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 215 
- 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 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 22 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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cel 1.3 Wysoki 
poziom dostępności 
udogodnień 
umożliwiających 
podnoszenie 
kwalifikacji 
mieszkańców, 
usuwanie barier  
w powrocie na rynek 
pracy oraz 
wzrastający poziom 
motywacji 
wewnętrznej 
mieszkańców  
w zakresie realizacji 
karier zawodowych 

kierunki: 
1.3.1 Wzmocnienie doradztwa 
zawodowego i edukacji 
przedsiębiorczej w szkołach 
kształcących dzieci i młodzież  
z obszarów rewitalizacji, 
1.3.2 Rozwijanie współpracy 
między placówkami edukacyjnymi  
a przedsiębiorcami w zakresie 
doraźnego i długofalowego 
określania pożądanych na lokalnym 
rynku pracy kompetencji, 
1.3.3 Rozwijanie w partnerstwie 
edukacji i biznesu form kształcenia 
sprzyjających dostosowaniu 
kompetencji absolwentów do 
potrzeb rynku pracy, 
1.3.4 Rozwijanie pozaszkolnych 
form podwyższania kwalifikacji   
i kształtowania kompetencji 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 
1.3.5 Wzmocnienie roli organizacji 
pozarządowych w nabywaniu 
doświadczenia przez osoby 
wchodzące na rynek pracy, 
1.3.6 Promowanie wśród lokalnych 
przedsiębiorców idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu  
w zakresie wprowadzania na rynek 
pracy młodzieży z obszarów 
rewitalizacji, w szczególności  
w aspekcie wykonania pierwszych 
kroków na rynku pracy, 
1.3.7 Promowanie osób 
wywodzących się z obszarów 
rewitalizacji, które realizują karierę 
zawodową lub przedsiębiorczą, 
1.3.8 Prowadzenie działań 
nakierowanych na zdobycie 
doświadczenia zawodowego przez 
mieszkańców obszarów rewitalizacji 
poszukujących pracy, 
1.3.9 Tworzenie rozwiązań  

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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i udogodnień wspierających powrót 
lub zaistnienie kobiet na rynku 
pracy, z uwzględnieniem usług 
publicznych, rynkowych oraz usług 
oferowanych przez podmioty 
ekonomii społecznej, 
1.3.10 Kreowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród dzieci  
i młodzieży, 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Nasz bezpieczny 
drugi dom (20) 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej - 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV (33) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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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 (45) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 11 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 - 30 osób 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 1 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 - 3 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Centrum Integracji 
Aktywnej na start 
(48) 
 

- 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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Wysoka jakość 
edukacji 
przedszkolnej - 
dodatkowe miejsca 
w przedszkolach 
(72) 
 
 
 

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie – 300 
- Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 
zajęciami zwiększającymi ich  szanse edukacyjne  
w edukacji przedszkolnej – 800 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 40 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

KRYSTYNA 
Przedszkolna 
11.1.3 (73) 
 

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub  nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 6 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA 
Przedszkolna 
11.1.3 (74)  
 

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub  nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 6 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Umiem się uczyć 
(75)  

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 200 
- 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 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 19 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 215 
- 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 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 22 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
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Zostań programistą 
(76) 
 
 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -   
Rozwojowa 11.1.4 
(78)                   
 
 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie - 200  
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
 

Aktywizacja osób 
młodych 
pozostających bez 
pracy w Bytomiu (II) 
(80) 

- odsetek uczestników niepełnosprawnych, którzy podejmą 
pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, 
w którym zakończyli udział w projekcie - 17% 
- odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy 
podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących 
po dniu, w którym zakończyli udział  
w projekcie - 35% 
- odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy 
podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących 
po dniu , w którym zakończyli udział  
w projekcie - 48% 
- odsetek uczestników nie kwalifikujących się do żadnej  
z poniższych grup, którzy podejmą pracę w okresie do 
trzech miesięcy 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 niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 
- 20 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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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 (120) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

cel 2.1 Ograniczona 
skala negatywnych 
zjawisk społecznych 
oraz wzrost 
dostępności do 
prorozwojowych 
usług publicznych 

kierunek: 
2.1.8 Wspieranie rozwoju dzieci  
i młodzieży, w tym podejmowanie 
działań mających na celu 
wyrównywanie szans 
edukacyjnych, 
2.1.13 Wspieranie młodzieży 
opuszczającej pieczę zastępczą we 
właściwym przygotowaniu do 
samodzielnego życia, 

Szansa dla Dziecka 
(34) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu 
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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Wysoka jakość 
edukacji 
przedszkolnej - 
dodatkowe miejsca 
w przedszkolach 
(72) 
 
 
 

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie – 300 
- Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 
zajęciami zwiększającymi ich  szanse edukacyjne  
w edukacji przedszkolnej – 800 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 40 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

KRYSTYNA 
Przedszkolna 
11.1.3 (73) 
 

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub  nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 6 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA 
Przedszkolna 
11.1.3 (74) 
 

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub  nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 6 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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Zostań programistą 
(76) 
 
 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Rozwojowy uczeń 
szkoły zawodowej z 
szansą na pracę na 
europejskim rynku 
pracy - 
dostosowanie oferty 
kształcenia 
zawodowego (79) 
 
 

-  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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

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 (120) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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Lepsze 
umiejętności -
większe szanse na 
rynku pracy. 
Poprawa 
infrastruktury 
kształcenia 
zawodowego  
w Bytomiu (123) 

- Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego – 8 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia 
zawodowego - 8 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
 

cel 4.1 
Zrekultywowane 
tereny 
poprzemysłowe 
przygotowane na 
przyjęcie nowych 
funkcji ważnych dla 
poprawy sytuacji 
społecznej  
i rozwoju rynku 
pracy 

4.1.2. Odnowa i wzbogacenie 
infrastruktury na zrekultywowanych 
terenach poprzemysłowych 
4.1.6. Utworzenie na 
zrekultywowanych terenach 
poprzemysłowych nowych 
przestrzeni rekreacyjno-sportowych 
sprzyjających integracji 
mieszkańców miasta,  
w szczególności przywróceniu więzi 
między mieszkańcami miasta,  
a mieszkańcami obszaru 
rewitalizacji. 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

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 (119) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 37 
000 osób/rok (wskaźnik liczony jako liczba wejść rok po 
ukończeniu realizacji programu w skali roku) 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 18 455m2 
(teren dawnej KWK Rozbark - rozumiane jako powierzchnia 
działek, na których leżą budynki wraz z terenami 
przyległymi) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach: 3  (budynek kotłowni  
z kominem – działka 7552/560, budynek szybu Bończyk – 
działka 7898/560, budynek działka 7894/560) 

Powierzchnia terenów 
inwestycyjnych utworzonych 
w oparciu o tereny 
rekultywowane () 
 
Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne (). 

6 wyższy niż  
w stosunku do 
całego miasta  
odsetek osób     
korzystających  
z zasiłków 
celowych     
pomocy 
społecznej  
 
występowanie: 
1. Bobrek  
2. Kolonia 
Zgorzelec 
3. Śródmieście 
4. Rozbark 

osoby w 
trudnej sytuacji 
materialnej 

cel 1.1 Wysoki 
poziom 
przedsiębiorczości 
mieszkańców 
kompensujący 
niedobory miejsc 
pracy w mieście 

kierunki: 
1.1.1 Wzmacnianie postaw 
przedsiębiorczych mieszkańców, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
młodzieży oraz osób zagrożonych 
utratą pracy, 
1.1.2 Tworzenie udogodnień 
lokalowych i kompetencyjnych dla 
osób zakładających firmy  
w obszarach rewitalizacji, 
1.1.3 Promowanie wśród lokalnych 
przedsiębiorców idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
przejawiającej się w nawiązywaniu 
współpracy z nowo tworzonymi 
firmami na obszarach rewitalizacji, 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej - 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV (33) 
 

-  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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

Centrum Integracji 
Aktywnej na start 
(48) 
 

- 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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

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 (120) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

cel 1.2 Dogodne 
warunki dla rozwoju 
firm lokalnych 

kierunki: 
1.2.2 Tworzenie udogodnień 
lokalowych i finansowych dla 
podmiotów chcących podjąć 
działalność na obszarach 
rewitalizacji, 
1.2.3 Kreowanie w obszarach 
rewitalizacji nowych przestrzeni dla 
biznesu, w tym współpraca z 
właścicielami prywatnymi terenów  
i obiektów w obszarach rewitalizacji  
w celu wykreowania nowych 
lokalizacji dla mikro i małego 
biznesu, 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Rewitalizacja 
obiektów po byłym 
zakładzie 
naprawczym 
zabytkowej 
Górnośląskiej Kolei 
Wąskotorowej  
w Bytomiu (117) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury brak 
wartości wskaźnika na obecnym etapie  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych w 
CEIDG () 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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cel 1.3 Wysoki 
poziom dostępności 
udogodnień 
umożliwiających 
podnoszenie 
kwalifikacji 
mieszkańców, 
usuwanie barier w 
powrocie na rynek 
pracy oraz 
wzrastający poziom 
motywacji 
wewnętrznej 
mieszkańców  
w zakresie realizacji 
karier zawodowych 

kierunki: 
1.3.1 Wzmocnienie doradztwa 
zawodowego i edukacji 
przedsiębiorczej w szkołach 
kształcących dzieci i młodzież  
z obszarów rewitalizacji, 
1.3.4 Rozwijanie pozaszkolnych 
form podwyższania kwalifikacji   
i kształtowania kompetencji 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 
1.3.6 Promowanie wśród lokalnych 
przedsiębiorców idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu  
w zakresie wprowadzania na rynek 
pracy młodzieży z obszarów 
rewitalizacji, w szczególności  
w aspekcie wykonania pierwszych 
kroków na rynku pracy, 
1.3.7 Promowanie osób 
wywodzących się z obszarów 
rewitalizacji, które realizują karierę 
zawodową lub przedsiębiorczą, 
1.3.8 Prowadzenie działań 
nakierowanych na zdobycie 
doświadczenia zawodowego przez 
mieszkańców obszarów rewitalizacji 
poszukujących pracy, 

Droga do 
aktywności 
zawodowej (4) 

- Liczba osób pracujących, łącznie  
z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po 
opuszczeniu programu - 94 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 180 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 240 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 24 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie  
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie  
z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po 
opuszczeniu programu - 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Zielony Bytom – 
Nowy start (9) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
– 52 
-  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 90 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie -130 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie  
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 13 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie  
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie  
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Nowe horyzonty 
zawodowe (17) 
 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 20  
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 
Stosunek liczby dzieci  
w wieku przedszkolnym do 
liczby miejsc w przedszkolach 
() 

Rewitalizacja  
z Klubem Integracji 
Społecznej edycja I 
(25) 
 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) - 8 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 80 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 8 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Rewitalizacja  
z Klubem Integracji 
Społecznej edycja II 
(26) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) - 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 80 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 8 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Rewitalizacja  
z Klubem Integracji 
Społecznej edycja 
III (27) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) - 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 80 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 8 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Centrum Integracji 
Społecznej 
przestrzenią dla 
aktywności osób 
wykluczonych (29) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej - 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV (33) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Program „Godna 
starość” (39) 
 

- 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 wartości wskaźników. 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnospra-wnościami objętych 
wsparciem w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

S.O.S  dla dzielnicy 
Bobrek – 
aktywizacja 
zawodowa  
i społeczna (42) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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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 (45) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 11 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 - 30 osób 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 1 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Centrum Integracji 
Aktywnej na start 
(48) 
 

- 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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Opiekun 
Nieformalny – 
sposób na życie 
(52) 
 
 

- 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 poszukujących pracy, uczestniczących  
w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek) po opuszczeniu programu - 50 
- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Opiekuńczy Bytom 
– utworzenie  
i funkcjonowanie 
Bytomskiego 
Centrum Wsparcia 
Opiekunów 
Nieformalnych (65) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 30 
- 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 – 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 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 250 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Przebudowa  
i adaptacja budynku 
przy ulicy Karola 
Miarki 10 na 
potrzeby Centrum 
Integracji 
Społecznej (104) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Rewitalizacja 
obiektów na 
potrzeby Centrum 
Integracji Aktywnej 
(107) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 45 
991 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społecznej - 7 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Rewitalizacja 
obiektów po byłym 
zakładzie 
naprawczym 
zabytkowej 
Górnośląskiej Kolei 
Wąskotorowej  
w Bytomiu (117) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury brak 
wartości wskaźnika na obecnym etapie  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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cel 2.1 Ograniczona 
skala negatywnych 
zjawisk społecznych 
oraz wzrost 
dostępności do 
prorozwojowych 
usług publicznych 

kierunki: 
2.1.1 Realizacja działań 
profilaktycznych i terapeutycznych 
ograniczających rozprzestrzenienie 
się zjawisk wykluczenia 
społecznego, 
2.1.5 Rozwijanie monitoringu 
sytuacji społecznej w obszarach 
rewitalizacji opartego na 
współpracy z mieszkańcami, 
2.1.8 Wspieranie rozwoju dzieci  
i młodzieży, w tym podejmowanie 
działań mających na celu 
wyrównywanie szans 
edukacyjnych, 
2.1.11 Tworzenie i rozwijanie 
placówek wsparcia dziennego dla 
osób wykluczonych społecznie, 
2.1.12 Zwiększenie liczby mieszkań 
specjalnego przeznaczenia, tj.: 
chronionych, treningowych itp., 
2.1.17 Rozwijanie i wspieranie 
potencjału podmiotów 
reintegracyjnych 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej  
z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu 
programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Rewitalizacja  
z Klubem Integracji 
Społecznej edycja I 
(25) 
 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) - 8 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 80 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 8 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Rewitalizacja  
z Klubem Integracji 
Społecznej edycja II 
(26) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) - 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 80 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 8 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Rewitalizacja  
z Klubem Integracji 
Społecznej edycja 
III (27) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) - 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 80 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 8 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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Centrum Integracji 
Społecznej 
przestrzenią dla 
aktywności osób 
wykluczonych (29) 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Szansa dla Dziecka 
(34) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu 
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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Międzypokoleniowe 
Centrum Integracji 
(36) 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Program 
Aktywności Lokalnej 
„Śródmieście” (37) 
 

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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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Program 
Aktywności Lokalnej 
Kolonia Zgorzelec 
(38) 

- 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 niepełnospra-wnościami 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Ludzie do ludzi - 
program Aktywizacji 
Lokalnej 
mieszkańców 
Bobrka (41) 

- 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  
Brak wartości liczbowych na obecnym etapie 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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S.O.S  dla dzielnicy 
Bobrek – 
aktywizacja 
zawodowa  
i społeczna (42) 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- Liczba osób z niepełnospra-wnościami 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 
- 3 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Opiekun 
Nieformalny – 
sposób na życie 
(52) 
 
 

- 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 poszukujących pracy, uczestniczących  
w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek) po opuszczeniu programu - 50 
- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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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 (68) 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych 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 - 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 30 osób 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Wysoka jakość 
edukacji 
przedszkolnej - 
dodatkowe miejsca 
w przedszkolach 
(72) 
 
 
 

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie – 300 
- Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 
zajęciami zwiększającymi ich  szanse edukacyjne  
w edukacji przedszkolnej – 800 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 40 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

KRYSTYNA 
Przedszkolna 
11.1.3 (73) 
 

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub  nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 6 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA 
Przedszkolna 
11.1.3 (74) 
 

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub  nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 6 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Przebudowa  
i adaptacja budynku 
przy ulicy Karola 
Miarki 10 na 
potrzeby Centrum 
Integracji 
Społecznej (104) 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Rewitalizacja 
obiektów na 
potrzeby Centrum 
Integracji Aktywnej 
(107) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 45 
991 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społecznej - 7 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

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 (120) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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cel 4.1 
Zrekultywowane 
tereny 
poprzemysłowe 
przygotowane na 
przyjęcie nowych 
funkcji ważnych dla 
poprawy sytuacji 
społecznej  
i rozwoju rynku 
pracy 

4.1.2. Odnowa i wzbogacenie 
infrastruktury na zrekultywowanych 
terenach poprzemysłowych 
4.1.6. Utworzenie na 
zrekultywowanych terenach 
poprzemysłowych nowych 
przestrzeni rekreacyjno-sportowych 
sprzyjających integracji 
mieszkańców miasta,  
w szczególności przywróceniu więzi 
między mieszkańcami miasta,  
a mieszkańcami obszaru 
rewitalizacji. 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Rewitalizacja 
obiektów na 
potrzeby Centrum 
Integracji Aktywnej 
(107) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 45 
991 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społecznej - 7 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

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 (119) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 37 
000 osób/rok (wskaźnik liczony jako liczba wejść rok po 
ukończeniu realizacji programu w skali roku) 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 18 455m2 
(teren dawnej KWK Rozbark - rozumiane jako powierzchnia 
działek, na których leżą budynki wraz  
z terenami przyległymi) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach: 3  (budynek kotłowni  
z kominem – działka 7552/560, budynek szybu Bończyk – 
działka 7898/560, budynek działka 7894/560) 

Powierzchnia terenów 
inwestycyjnych utworzonych 
w oparciu o tereny 
rekultywowane () 
 
Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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7 wyższy niż  
w stosunku do 
całego miasta 
odsetek 
uczniów szkół 
podstawowych 
korzystających 
z dożywiania 
 
występowanie: 
1. Bobrek 
2. Rozbark 
3. Śródmieście 

osoby młode  
z rodzin 
znajdujących 
się  
w trudnej 
sytuacji 
materialnej 

cel 1.3 Wysoki 
poziom dostępności 
udogodnień 
umożliwiających 
podnoszenie 
kwalifikacji 
mieszkańców, 
usuwanie barier  
w powrocie na rynek 
pracy oraz 
wzrastający poziom 
motywacji 
wewnętrznej 
mieszkańców  
w zakresie realizacji 
karier zawodowych 
 

kierunki: 
1.3.4 Rozwijanie pozaszkolnych 
form podwyższania kwalifikacji   
i kształtowania kompetencji 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 
1.3.7 Promowanie osób 
wywodzących się z obszarów 
rewitalizacji, które realizują karierę 
zawodową lub przedsiębiorczą, 
1.3.8 Prowadzenie działań 
nakierowanych na zdobycie 
doświadczenia zawodowego przez 
mieszkańców obszarów rewitalizacji 
poszukujących pracy, 
1.3.9 Tworzenie rozwiązań  
i udogodnień wspierających powrót 
lub zaistnienie kobiet na rynku 
pracy, z uwzględnieniem usług 
publicznych, rynkowych oraz usług 
oferowanych przez podmioty 
ekonomii społecznej, 
 

KRYSTYNA 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(15) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Stworzenie Klubu 
Integracji 
Społecznej na 
terenie byłej KWK 
Rozbark w Bytomiu 
przy ul. 
Chorzowskiej – 
rozwój 
interpersonalny 
osób wykluczonych 
i zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i 
zawodowym (45) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 11 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 - 30 osób 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 1 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

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 (120) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz z 
przyległym obszarem zieleni 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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cel 2.1 Ograniczona 
skala negatywnych 
zjawisk społecznych 
oraz wzrost 
dostępności do 
prorozwojowych 
usług publicznych 

kierunek:  
2.1.1 Realizacja działań 
profilaktycznych i terapeutycznych 
ograniczających rozprzestrzenienie 
się zjawisk wykluczenia 
społecznego, 
2.1.5 Rozwijanie monitoringu 
sytuacji społecznej w obszarach 
rewitalizacji opartego na 
współpracy z mieszkańcami, 
2.1.8 Wspieranie rozwoju dzieci  
i młodzieży, w tym podejmowanie 
działań mających na celu 
wyrównywanie szans 
edukacyjnych, 

Bytomskie Centrum 
Aktywności 
Społecznej - 
działalność 
społeczna 
bytomskich 
harcerzy (58) 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 4 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 200 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

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 (68) 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych 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 - 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 30 osób 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Wysoka jakość 
edukacji 
przedszkolnej - 
dodatkowe miejsca 
w przedszkolach 
(72) 
 
 
 

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie – 300 
- Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 
zajęciami zwiększającymi ich  szanse edukacyjne  
w edukacji przedszkolnej – 800 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 40 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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KRYSTYNA 
Przedszkolna 
11.1.3 (73) 
 

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub  nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 6 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA 
Przedszkolna 
11.1.3 (74)           
 

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub  nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 6 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Rewitalizacja 
obiektu UL na cele 
działalności 
społecznej 
bytomskich 
harcerzy (115) 

-  Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 
200 osób 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 300 m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz z 
przyległym obszarem zieleni 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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8 wysoki poziom 
zadłużenia 
czynszowego  
w budynkach 
będących  
w zasobach 
gminy 
 
występowanie: 
1. Bobrek 
2. Śródmieście 
3. Rozbark 

osoby  
w trudnej 
sytuacji 
materialnej 

cel 1.3 Wysoki 
poziom dostępności 
udogodnień 
umożliwiających 
podnoszenie 
kwalifikacji 
mieszkańców, 
usuwanie barier w 
powrocie na rynek 
pracy oraz 
wzrastający poziom 
motywacji 
wewnętrznej 
mieszkańców  
w zakresie realizacji 
karier zawodowych  
 

kierunki: 
1.3.4 Rozwijanie pozaszkolnych 
form podwyższania kwalifikacji   
i kształtowania kompetencji 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 
1.3.7 Promowanie osób 
wywodzących się z obszarów 
rewitalizacji, które realizują karierę 
zawodową lub przedsiębiorczą, 
1.3.8 Prowadzenie działań 
nakierowanych na zdobycie 
doświadczenia zawodowego przez 
mieszkańców obszarów rewitalizacji 
poszukujących pracy, 
1.3.9 Tworzenie rozwiązań  
i udogodnień wspierających powrót 
lub zaistnienie kobiet na rynku 
pracy, z uwzględnieniem usług 
publicznych, rynkowych oraz usług 
oferowanych przez podmioty 
ekonomii społecznej, 
 

Droga do 
aktywności 
zawodowej (4) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 94 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 180 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 240 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 24 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie  
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Zielony Bytom – 
Nowy start (9) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
– 52 
-  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 90 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie -130 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie  
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 13 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie  
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie  
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 



 

 197 

Nowe horyzonty 
zawodowe (17) 
 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 20  
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 
Stosunek liczby dzieci  
w wieku przedszkolnym do 
liczby miejsc w przedszkolach 
() 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej - 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV (33) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 



 

 200 

Stworzenie Klubu 
Integracji 
Społecznej na 
terenie byłej KWK 
Rozbark w Bytomiu 
przy ul. 
Chorzowskiej – 
rozwój 
interpersonalny 
osób wykluczonych 
i zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i 
zawodowym (45) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 11 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 - 30 osób 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 1 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 1 

Liczba osób bezrobotnych  
w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie 
(krótkofalowo ; w dłuższej 
perspektywie  ze względu 
na ograniczenie zjawiska 
bezrobocia) 
 
Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Centrum Integracji 
Aktywnej na start 
(48) 
 

- 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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

cel 2.1 Ograniczona 
skala negatywnych 
zjawisk społecznych 
oraz wzrost 
dostępności do 
prorozwojowych 
usług publicznych 

kierunek:  
2.1.1 Realizacja działań 
profilaktycznych i terapeutycznych 
ograniczających rozprzestrzenienie 
się zjawisk wykluczenia 
społecznego, 
2.1.5 Rozwijanie monitoringu 
sytuacji społecznej w obszarach 
rewitalizacji opartego na 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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współpracy z mieszkańcami, 
2.1.8 Wspieranie rozwoju dzieci  
i młodzieży, w tym podejmowanie 
działań mających na celu 
wyrównywanie szans 
edukacyjnych, 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

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 (68) 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych 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 - 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 30 osób 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

9 wyższy niż  
w stosunku do 
całego miasta 
poziom 
przestępczości 
wśród osób 
nieletnich 
 
występowanie: 
Śródmieście 

osoby nieletnie cel 1.3 Wysoki 
poziom dostępności 
udogodnień 
umożliwiających 
podnoszenie 
kwalifikacji 
mieszkańców, 
usuwanie barier w 
powrocie na rynek 
pracy oraz 
wzrastający poziom 
motywacji 
wewnętrznej 
mieszkańców  
w zakresie realizacji 
karier zawodowych  
 

kierunki: 
1.3.1 Wzmocnienie doradztwa 
zawodowego i edukacji 
przedsiębiorczej w szkołach 
kształcących dzieci i młodzież  
z obszarów rewitalizacji, 
1.3.4 Rozwijanie pozaszkolnych 
form podwyższania kwalifikacji   
i kształtowania kompetencji 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 

Droga do 
aktywności 
zawodowej (4) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 94 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 180 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 240 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 24 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie  
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 
 

Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Zielony Bytom – 
Nowy start (9) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
– 52 
-  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 90 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie -130 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie  
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 13 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie  
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie  
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej - 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 
 

Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 
 

Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV (33) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 
 

Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 
 

Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Centrum Integracji 
Aktywnej na start 
(48) 
 

- 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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 
 

Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Centrum Aktywizacji 
Mieszkańców 
Bytomia (49) 
 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 
 

Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 
 

Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Umiem się uczyć 
(75)  

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 200 
- 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 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 19 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 215 
- 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 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 22 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
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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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 
 

Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

cel 2.1 Ograniczona 
skala negatywnych 
zjawisk społecznych 
oraz wzrost 
dostępności do 
prorozwojowych 
usług publicznych 

kierunki: 
2.1.1 realizacja działań 
profilaktycznych i terapeutycznych 
ograniczających rozprzestrzenienie 
się zjawisk wykluczenia 
społecznego, 
2.1.4 Przełamywanie źle 
pojmowanej lojalności 
mieszkańców względem grupy 
społecznej i rozwijanie skłonności 
do współpracy ze służbami 
odpowiedzialnymi za usuwanie 
problemów społecznych  
i poprawę bezpieczeństwa  
w obszarach rewitalizacji, 
2.1.8 Wspieranie rozwoju dzieci  
i młodzieży, w tym podejmowanie 
działań mających na celu 
wyrównywanie szans 
edukacyjnych, 
2.1.9 Rozwijanie poradnictwa 
prawnego, w szczególności dla 
osób doznających przemocy  
w rodzinie oraz osób mających 
problemy zadłużeniowe, 
2.1.13 Wspieranie młodzieży 
opuszczającej pieczę zastępczą we 
właściwym przygotowaniu do 

Lepszy Start (28) - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 20, 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 10, 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznię 
z pracującymi na własny rachunek) - 6, 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie - 60 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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  

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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samodzielnego życia, 
 

wsparciem w programie - 30 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej - 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV (33) 
 

-  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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Międzypokoleniowe 
Centrum Integracji 
(36) 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Program 
Aktywności Lokalnej 
„Śródmieście” (37) 
 

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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Centrum Aktywizacji 
Mieszkańców 
Bytomia (49) 
 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Podwórka bez 
przemocy- program 
z zakresu 
pedagogiki 
podwórkowej w 
rejonie 
Śródmieścia, 
Bobrka i Rozbarku 
(60) 

- 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 
Brak wartości wskaźnika na obecnym etapie. 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Świetlica 
środowiskowa 
„Rozbark dla 
Młodych” (61) 
 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 1  
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 100 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 



 

 213 

Jak w rodzinie – 
utworzenie zespołu 
placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych 
(64) 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 42  
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 42 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Umiem się uczyć 
(75)  

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 200 
- 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 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 19 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 215 
- 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 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 22 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Program Terapii dla 
Młodzieży (102) 
 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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Rewitalizacja 
społeczna poprzez 
kulturę kościoła Św. 
Jacka w Bytomiu 
(113) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 22 
000 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 920 m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 
 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

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 (120) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 
 
 
 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

10 wyższy niż  
w stosunku do 
całego miasta 
poziom  
przemocy  
w rodzinie 

 
występowanie: 
1. Rozbark 
2. Śródmieście 
3. Bobrek 

rodziny cel 2.1 Ograniczona 
skala negatywnych 
zjawisk społecznych 
oraz wzrost 
dostępności do 
prorozwojowych 
usług publicznych 
 

kierunki: 
2.1.2 Rozwijanie systemu wsparcia 
rodzin, w tym uwikłanych  
w przemoc, 
2.1.3 Uwrażliwianie środowiska 
lokalnego (sąsiedzkiego) na 
potrzebę reagowania na negatywne 
zjawiska społeczne, w tym przemoc 
w rodzinie, 
2.1.4 Przełamywanie źle 
pojmowanej lojalności 
mieszkańców względem grupy 
społecznej i rozwijanie skłonności 
do współpracy ze służbami 

Program 
Aktywności Lokalnej 
„Śródmieście” (37) 
 

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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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odpowiedzialnymi za usuwanie 
problemów społecznych  
i poprawę bezpieczeństwa  
w obszarach rewitalizacji, 
2.1.9 Rozwijanie poradnictwa 
prawnego, w szczególności dla 
osób doznających przemocy  
w rodzinie oraz osób mających 
problemy zadłużeniowe, 
 
 

Ludzie do ludzi - 
program Aktywizacji 
Lokalnej 
mieszkańców 
Bobrka (41) 

- 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  
Brak wartości liczbowych na obecnym etapie 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Centrum Wsparcia 
Rodziny edycja I 
(53) 
 

-  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 w programie - 250 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Centrum Wsparcia 
Rodziny edycja II 
(54) 

- 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 w programie -260 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Bytomskie Centrum 
Aktywności 
Społecznej - 
działalność 
społeczna 
bytomskich 
harcerzy (58) 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 4 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 200 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Podwórka bez 
przemocy- program 
z zakresu 
pedagogiki 
podwórkowej w 
rejonie 
Śródmieścia, 
Bobrka i Rozbarku 
(60) 

- 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 
Brak wartości wskaźnika na obecnym etapie. 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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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 (68) 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych 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 - 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 30 osób 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Rewitalizacja 
obiektu UL na cele 
działalności 
społecznej 
bytomskich 
harcerzy (115) 

-  Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 
200 osób 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 300 m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

11 większy niż  
w stosunku do 
całego miasta 
problem  
uzależnienia 
od  alkoholu 

 
występowanie: 
1. Rozbark 
2. Śródmieście 
3. Bobrek 

osoby 
uzależnione 

cel 2.1 Ograniczona 
skala negatywnych 
zjawisk społecznych 
oraz wzrost 
dostępności do 
prorozwojowych 
usług publicznych 

kierunki: 
2.1.1. Realizacja działań 
profilaktycznych i terapeutycznych 
ograniczających rozprzestrzenienie 
się zjawisk wykluczenia 
społecznego, 
2.1.6 Wspieranie reintegracji 
społecznej osób uzależnionych  
i współuzależnionych, 
2.1.10. Pomoc rodzicom  
i opiekunom w rozpoznawaniu 
objawów uzależnień dzieci (używki, 
komputer, hazard. 
2.1.14 Rozwój usług świadczonych 
przez placówki udzielające pomocy 
w zakresie uzależnień, 

Lepszy Start (28) - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 20, 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 10, 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznię 
z pracującymi na własny rachunek) - 6, 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie - 60 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Centrum Integracji 
Społecznej 
przestrzenią dla 
aktywności osób 
wykluczonych (29) 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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Ludzie do ludzi - 
program Aktywizacji 
Lokalnej 
mieszkańców 
Bobrka (41) 

- 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  
Brak wartości liczbowych na obecnym etapie 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

S.O.S  dla dzielnicy 
Bobrek – 
aktywizacja 
zawodowa  
i społeczna (42) 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Centrum Aktywizacji 
Mieszkańców 
Bytomia (49) 
 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Bytomskie Centrum 
Aktywności 
Społecznej - 
działalność 
społeczna 
bytomskich 
harcerzy (58) 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 4 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 200 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Podwórka bez 
przemocy- program 
z zakresu 
pedagogiki 
podwórkowej w 
rejonie 
Śródmieścia, 
Bobrka i Rozbarku 
(60) 

- 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 
Brak wartości wskaźnika na obecnym etapie. 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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Jak w rodzinie – 
utworzenie zespołu 
placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych 
(64) 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 42  
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 42 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

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 (68) 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych 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 - 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 30 osób 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Program Terapii dla 
Młodzieży (102) 
 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Rewitalizacja 
starego domu 
katechetycznego 
przy ul. ks. Koziołka 
3 w Bytomiu (112) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
o210 osób/rok 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,44 ha 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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Rewitalizacja 
obiektu UL na cele 
działalności 
społecznej 
bytomskich 
harcerzy (115) 

-  Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 
200 osób 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 300 m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

12 bezradność  
w sprawach 
opiekuńczo-
wychowaw-
czych  
i prowadzenia 
gospodarstwa 
domowego 
 
występowanie: 
1. Bobrek 
2. Rozbark 

rodziny cel 2.1 Ograniczona 
skala negatywnych 
zjawisk społecznych 
oraz wzrost 
dostępności do 
prorozwojowych 
usług publicznych 

kierunki: 
2.1.1 Realizacja działań 
profilaktycznych i terapeutycznych 
ograniczających rozprzestrzenienie 
się zjawisk wykluczenia 
społecznego, 
2.1.4. Przełamywanie źle 
pojmowanej lojalności 
mieszkańców względem grupy 
społecznej i rozwijanie skłonności 
do współpracy ze służbami 
odpowiedzialnymi za usuwanie 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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3. Śródmieście problemów społecznych i poprawę 
bezpieczeństwa w obszarach 
rewitalizacji. 
2.1.5 Rozwijanie monitoringu 
sytuacji społecznej w obszarach 
rewitalizacji opartego na 
współpracy z mieszkańcami, 
2.1.6 Wspieranie reintegracji 
społecznej osób uzależnionych  
i współuzależnionych, 
2.1.10 Pomoc rodzicom  
i opiekunom w rozpoznawaniu 
objawów uzależnień dzieci (używki, 
komputer, hazard itp.), 
2.1.11 Tworzenie i rozwijanie 
placówek wsparcia dziennego dla 
osób wykluczonych społecznie, 
2.1.12 Zwiększenie liczby mieszkań 
specjalnego przeznaczenia, tj.: 
chronionych, treningowych itp., 
2.1.13 Wspieranie młodzieży 
opuszczającej pieczę zastępczą we 
właściwym przygotowaniu do 
samodzielnego życia, 
2.1.14 Rozwój usług świadczonych 
przez placówki udzielające pomocy 
w zakresie uzależnień, 
2.1.15 Tworzenie miejsc integracji 
społecznej i centrów usług, 
2.1.16 rozwijanie usług 
wspierających osoby starsze  
i niepełnosprawne 
2.1.17 Rozwijanie i wspieranie 
potencjału podmiotów 
reintegracyjnych 
2.1.18 Rozwijanie usług 
świadczonych dla osób 
niesamodzielnych w miejscu 
zamieszkania zwłaszcza osób 
starszych i niepełnosprawnych, 
także w oparciu o nowoczesne 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie -300 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 30 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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technologie 
2. 1. 19 Rozwijanie form 
sprawowania pieczy zastępczej 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV (33) 
 

-  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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Szansa dla Dziecka 
(34) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu 
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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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Program 
Aktywności Lokalnej 
„Śródmieście” (37) 
 

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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Ludzie do ludzi - 
program Aktywizacji 
Lokalnej 
mieszkańców 
Bobrka (41) 

- 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  
Brak wartości liczbowych na obecnym etapie 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Centrum Integracji 
Aktywnej na start 
(48) 
 

- 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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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Centrum Aktywizacji 
Mieszkańców 
Bytomia (49) 
 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Centrum Wsparcia 
Rodziny edycja I 
(53) 
 

-  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 w programie - 250 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Centrum Wsparcia 
Rodziny edycja II 
(54) 

- 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 w programie -260 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Bytomskie Centrum 
Aktywności 
Społecznej - 
działalność 
społeczna 
bytomskich 
harcerzy (58) 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 4 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 200 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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Mieszkania 
Treningowe - 
wsparciem osób z 
niepełnosprawności
ą intelektualną na 
drodze do 
samodzielności (59) 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Podwórka bez 
przemocy- program 
z zakresu 
pedagogiki 
podwórkowej w 
rejonie 
Śródmieścia, 
Bobrka i Rozbarku 
(60) 

- 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 
Brak wartości wskaźnika na obecnym etapie. 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Świetlica 
środowiskowa 
„Rozbark dla 
Młodych” (61) 
 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 1  
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 100 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Jak w rodzinie – 
utworzenie zespołu 
placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych 
(64) 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 42  
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 42 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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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 (68) 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych 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 - 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 30 osób 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Rewitalizacja 
gmachu 
Bytomskiego 
Centrum Kultury III 
etap (114) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury:  
40 000 osób (rocznie) 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej - 1 budynek 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Rewitalizacja 
obiektu UL na cele 
działalności 
społecznej 
bytomskich 
harcerzy (115) 

-  Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 
200 osób 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 300 m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 
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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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz z 
przyległym obszarem zieleni 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

cel 2.2 Społeczności 
lokalne 
zintegrowane wokół 
tradycji dzielnic oraz 
oddolnych inicjatyw 
realizowanych przez 
mieszkańców na 
rzecz wspólnoty 
lokalnej 

2.2.9 Wspieranie udziału osób 
niepełnosprawnych w życiu 
społeczno-kulturalnym  
2.2.11 Organizacja wydarzeń 
umożliwiających włączenie osób  
z grup wykluczonych w życie 
społeczności lokalnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
oddolnych inicjatyw społecznych, 
 

Program 
Aktywności Lokalnej 
„Śródmieście” (37) 
 

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 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Bytomskie Centrum 
Aktywności 
Społecznej - 
działalność 
społeczna 
bytomskich 
harcerzy (58) 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 4 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 200 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Rewitalizacja 
społeczna poprzez 
kulturę kościoła Św. 
Jacka w Bytomiu 
(113) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 22 
000 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 920 m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 
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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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz z 
przyległym obszarem zieleni 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

13 wyższa niż  
w stosunku do 
całego miasta 
skala 
problemów 
zdrowotnych –  
w tym 
zaburzeń  
i chorób 
psychicznych 
 
występowanie: 
cały obszar 

osoby ze 
stwierdzonymi 
schorzeniami  
w zakresie 
chorób 
krążenia, 
nowotworów, 
uzależnień 
oraz chorób 
psychicznych 

cel 1.3 Wysoki 
poziom dostępności 
udogodnień 
umożliwiających 
podnoszenie 
kwalifikacji 
mieszkańców, 
usuwanie barier w 
powrocie na rynek 
pracy oraz 
wzrastający poziom 
motywacji 
wewnętrznej 
mieszkańców w 
zakresie realizacji 
karier zawodowych 
 
 

kierunki: 
1.3.4. Rozwijanie pozaszkolnych 
form podwyższania kwalifikacji i 
kształtowania kompetencji 
mieszkańców obszarów rewitalizacji 
1.3.8. Prowadzenie działań 
nakierowanych na zdobycie 
doświadczenia zawodowego przez 
mieszkańców obszarów rewitalizacji 
poszukujących pracy, 
 
 

KRYSTYNA 
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(7) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu  
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 200 
-  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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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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 (45) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 11 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 - 30 osób 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 1 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

KRYSTYNA 
Integracja 9.1.3 (46) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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cel 2.1 Ograniczona 
skala negatywnych 
zjawisk społecznych 
oraz wzrost 
dostępności do 
prorozwojowych 
usług publicznych 

kierunki: 
2.1.1. Realizacja działań 
profilaktycznych i terapeutycznych 
ograniczających rozprzestrzenienie 
się zjawisk wykluczenia 
społecznego 
2.1.11 Tworzenie i rozwijanie 
placówek wsparcia dziennego dla 
osób wykluczonych społecznie, 
2.1.12 Zwiększenie liczby mieszkań 
specjalnego przeznaczenia, tj.: 
chronionych, treningowych itp., 
2.1.20 Rozszerzenie oferty usług 
zdrowotnych  
 

KRYSTYNA 
Integracja 9.1.3 (46) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Kompleksowe, 
alternatywne  
i aktywizacyjne 
usługi 
terapeutyczne dla 
osób przewlekle 
psychicznie chorych 
- mieszkańców 
miasta Bytom, w 
tym mieszkańców 
DPS dla Dorosłych 
(57) 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 14 
miejsc w mieszkaniach chronionych i wspomaganych oraz 
jedno centrum wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi 
i ich otoczenia 
-  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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Mieszkania 
Treningowe - 
wsparciem osób z 
niepełnosprawności
ą intelektualną na 
drodze do 
samodzielności (59) 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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Program „Aktywny 
senior” (62) 
 

- 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 osób na 
rok) 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie - 
30 osób (po 15 osób na rok) 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Bezpieczny senior 
(66) 
 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

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 (68) 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych 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 - 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 30 osób 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Uruchomienie 
mieszkań 
chronionych  
z zapleczem 
treningowym dla 
mieszkańców DPS 
dla Dorosłych oraz 
osób przewlekle 
psychicznie chorych 
mieszkańców 
miasta Bytom (103) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 14 
osób 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej - 1 budynek 
- Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących 
budynkach - 1 mieszkanie chronione i dwa mieszkania 
wspomagane - 14 osób 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Rewitalizacja 
gmachu 
Bytomskiego 
Centrum Kultury III 
etap (114) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 40 
000 osób (rocznie) 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej - 1 budynek 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

cel 2.2 Społeczności 
lokalne 
zintegrowane wokół 
tradycji dzielnic oraz 
oddolnych inicjatyw 
realizowanych przez 
mieszkańców na 
rzecz wspólnoty 
lokalnej 

kierunek:  
2.2.10 Poszerzenie i rozwój 
ilościowy oferty placówek wsparcia 
dziennego, 

KRYSTYNA 
Integracja 9.1.3 (46) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 



 

 236 

KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

14 relatywnie 
wysoki odsetek 
osób 
niepełnospraw
nych 
 
występowanie: 
1. Bobrek 
2. Rozbark 

osoby ze 
stwierdzonym 
stopniem 
niepełnospraw
ności 

cel 2.1 Ograniczona 
skala negatywnych 
zjawisk społecznych 
oraz wzrost 
dostępności do 
prorozwojowych 
usług publicznych 
 

2.1.1 Realizacja działań 
profilaktycznych i terapeutycznych 
ograniczających rozprzestrzenienie 
się zjawisk wykluczenia 
społecznego, 
2.1.11 Tworzenie i rozwijanie 
placówek wsparcia dziennego dla 
osób wykluczonych społecznie, 
2.1.12 Zwiększenie liczby mieszkań 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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3. Śródmieście 
4. Kolonia 
Zgorzelec 

specjalnego przeznaczenia, tj.: 
chronionych, treningowych itp., 
2.1.15 Tworzenie miejsc integracji 
społecznej i centrów usług, 
2.1.17 Rozwijanie i wspieranie 
potencjału podmiotów 
reintegracyjnych 
2.1.18 Rozwijanie usług 
świadczonych dla osób 
niesamodzielnych w miejscu 
zamieszkania, zwłaszcza osób 
starszych i niepełnosprawnych, 
także w oparciu o nowoczesne 
technologie  
2.1.20 Rozszerzenie oferty usług 
zdrowotnych 
 

Centrum Integracji 
Społecznej 
przestrzenią dla 
aktywności osób 
wykluczonych (29) 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Międzypokoleniowe 
Centrum Integracji 
(36) 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

S.O.S  dla dzielnicy 
Bobrek – 
aktywizacja 
zawodowa  
i społeczna (42) 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Program wsparcia 
osób  
z niepełnosprawno-
ścią intelektualną  
w ramach 
działalności 
Świetlicy 
Terapeutycznej (51) 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych, istniejących po zakończeniu projektu - 10 
- Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem  
w programie - 15 osób 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Opiekun 
Nieformalny – 
sposób na życie 
(52) 
 
 

- 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 poszukujących pracy, uczestniczących  
w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek) po opuszczeniu programu - 50 
- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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Mieszkania 
Treningowe - 
wsparciem osób z 
niepełnosprawności
ą intelektualną na 
drodze do 
samodzielności (59) 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Opiekuńczy Bytom 
– utworzenie  
i funkcjonowanie 
Bytomskiego 
Centrum Wsparcia 
Opiekunów 
Nieformalnych (65) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 30 
- 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 – 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 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 250 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Bezpieczny senior 
(66) 
 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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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 (68) 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych 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 - 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 30 osób 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

cel 2.2 Społeczności 
lokalne 
zintegrowane wokół 
tradycji dzielnic oraz 
oddolnych inicjatyw 
realizowanych przez 
mieszkańców na 
rzecz wspólnoty 
lokalnej 

kierunki: 
2.2.5 Poszerzanie oferty spędzania 
czasu wolnego i rozwoju 
zainteresowań ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci, młodzieży 
osób starszych  
i niepełnosprawnych, 
2.2.8 Tworzenie i wspieranie 
różnych form aktywizacji seniorów  
i osób niepełnosprawnych, 
2.2.9 Wspieranie udziału osób 
niepełnosprawnych w życiu 
społeczno-kulturalnym, 
2.2.10 Poszerzenie i rozwój 
ilościowy oferty placówek wsparcia 
dziennego, 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 
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2.2.11 Organizacja wydarzeń 
umożliwiających włączenie osób  
z grup wykluczonych w życie 
społeczności lokalnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
oddolnych inicjatyw społecznych 

Międzypokoleniowe 
Centrum Integracji 
(36) 

- 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 niepełnospra-wnościami 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 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

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 (68) 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych 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 - 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 30 osób 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 
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cel 3.1 
Odpowiadająca 
współczesnym 
standardom 
cywilizacyjnym 
jakość zabudowy na 
obszarach 
rewitalizowanych 
oraz wzrost 
odpowiedzialności 
mieszkańców za 
komunalny zasób 
mieszkaniowy 
 

kierunek:  
3.1.5. Likwidacja barier 
architektonicznych, 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

Średnie zadłużenie w lokalach w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi zasiłkami celowymi () 

Liczba środowisk objętych 
programami aktywności 
lokalnej () 
 
Liczba miejsc pracy 
utworzonych 
w przedsiębiorstwach 
społecznych () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

Średnie zadłużenie w lokalach w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi zasiłkami celowymi () 

Liczba środowisk objętych 
programami aktywności 
lokalnej () 
 
Liczba miejsc pracy 
utworzonych 
w przedsiębiorstwach 
społecznych () 

15 wyższy niż  
w stosunku do 
całego miasta 
odsetek osób 
bezdomnych 
 
występowanie: 
1. Śródmieście 
2. Bobrek 

osoby przede 
wszystkim 
długotrwale 
bezrobotne  
z niskim 
wykształce-
niem 

cel 2.1 Ograniczona 
skala negatywnych 
zjawisk społecznych 
oraz wzrost 
dostępności do 
prorozwojowych 
usług publicznych 

kierunki: 
2.1.7 Rozwijanie inicjatyw 
służących reintegracji zawodowej  
i społecznej osób bezdomnych, 
2.1.11 Tworzenie i rozwijanie 
placówek wsparcia dziennego dla 
osób wykluczonych społecznie, 
2.1.12. Zwiększenie liczby 
mieszkań specjalnego 
przeznaczenia, tj.: chronionych, 
treningowych 

Usługi społeczne  
w mieszkaniach 
wspomaganych 
edycja I (55) 

- 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 usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 16 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Usługi społeczne  
w mieszkaniach 
wspomaganych 
edycja II (56) 

- 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 usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 4 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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16 wysoki udział 
osób  
w wieku 
poprodukcyj-
nym, w tym 
kobiet powyżej 
75 lat (osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym) 
 
występowanie: 
1. Bobrek 
2. Śródmieście 

osoby starsze 
zagrożone 
wykluczeniem 
społecznym 

cel 2.1 Ograniczona 
skala negatywnych 
zjawisk społecznych 
oraz wzrost 
dostępności do 
prorozwojowych 
usług publicznych 

kierunek: 
2.1.15. Tworzenie miejsc integracji 
społecznej i centrów usług,  2.1.16. 
Rozwijanie usług wspierających 
osoby starsze i niepełnosprawne, 

Opiekuńczy Bytom 
– utworzenie  
i funkcjonowanie 
Bytomskiego 
Centrum Wsparcia 
Opiekunów 
Nieformalnych (65) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 30 
- 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 – 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 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 250 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

cel 2.2 Społeczności 
lokalne 
zintegrowane wokół 
tradycji dzielnic oraz 
oddolnych inicjatyw 
realizowanych przez 
mieszkańców na 
rzecz wspólnoty 
lokalnej 

kierunki: 
2.2.4 Podejmowanie inicjatyw  
i organizacja wydarzeń 
wzmacniających więzi 
międzypokoleniowe, 
2.2.5 Poszerzanie oferty spędzania 
czasu wolnego i rozwoju 
zainteresowań ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci, młodzieży, 
osób starszych  
i niepełnosprawnych, 
2.2.8 Tworzenie i wspieranie 
różnych form aktywizacji seniorów  
i osób niepełnosprawnych, 
2.2.11 Organizacja wydarzeń 

Międzypokoleniowe 
Centrum Integracji 
(36) 

 
- 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 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 
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umożliwiających włączenie osób  
z grup wykluczonych w życie 
społeczności lokalnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
oddolnych inicjatyw społecznych, 

Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnospra-wnościami objętych 
wsparciem w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Program „Aktywny 
senior” (62) 
 

- 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 osób na 
rok) 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie - 
30 osób (po 15 osób na rok) 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Rozwój usług 
społecznych 
poprzez utworzenie 
Centrum Usług 
Społecznych (63) 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 100 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 
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Opiekunowie są 
wśród nas (67) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 40 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 
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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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 
 

17 niski poziom 
kapitału 
społecznego 
 
występowanie: 
1. Bobrek 
2. Rozbark 
3. Kolonia 
Zgorzelec 
4. Śródmieście 

osoby  
z obszaru 
rewitalizacji 

cel 1.3 Wysoki 
poziom dostępności 
udogodnień 
umożliwiających 
podnoszenie 
kwalifikacji 
mieszkańców, 
usuwanie barier  
w powrocie na rynek 
pracy oraz 
wzrastający poziom 
motywacji 
wewnętrznej 
mieszkańców  
w zakresie realizacji 
karier zawodowych 

kierunki: 
1.3.1 Wzmocnienie doradztwa 
zawodowego i edukacji 
przedsiębiorczej w szkołach 
kształcących dzieci i młodzież  
z obszarów rewitalizacji, 
1.3.4 Rozwijanie pozaszkolnych 
form podwyższania kwalifikacji   
i kształtowania kompetencji 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 
1.3.5 Wzmocnienie roli organizacji 
pozarządowych w nabywaniu 
doświadczenia przez osoby 
wchodzące na rynek pracy, 
1.3.6 Promowanie wśród lokalnych 
przedsiębiorców idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu  
w zakresie wprowadzania na rynek 
pracy młodzieży z obszarów 
rewitalizacji, w szczególności  
w aspekcie wykonania pierwszych 

Rewitalizacja 
społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców 
Bytomia poprzez 
aktywizację 
zawodową I (1) 

-  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 - 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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kroków na rynku pracy, 
1.3.7 Promowanie osób 
wywodzących się  
z obszarów rewitalizacji, które 
realizują karierę zawodową lub 
przedsiębiorczą, 
1.3.8 Prowadzenie działań 
nakierowanych na zdobycie 
doświadczenia zawodowego przez 
mieszkańców obszarów rewitalizacji 
poszukujących pracy, 
1.3.9 Tworzenie rozwiązań  
i udogodnień wspierających powrót 
lub zaistnienie kobiet na rynku 
pracy, z uwzględnieniem usług 
publicznych, rynkowych oraz usług 
oferowanych przez podmioty 
ekonomii społecznej, 
1.3.10 Kreowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród dzieci  
i młodzieży, 

Rewitalizacja 
społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców 
Bytomia poprzez 
aktywizację 
zawodową II (2) 

- 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 
osoby 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie - 50 osób 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 10 osoby 
- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Rewitalizacja 
społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców 
Bytomia poprzez  
specjalistyczne 
szkolenia 
zawodowe  
w wybranych 
zawodach 
rzemieślniczych (3) 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Program aktywnej 
integracji osób i 
grup zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym (24) 
 

-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 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 - 90 osób 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
-  1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Centrum Integracji 
Społecznej 
przestrzenią dla 
aktywności osób 
wykluczonych (29) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej - 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV (33) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

S.O.S  dla dzielnicy 
Bobrek – 
aktywizacja 
zawodowa  
i społeczna (42) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 



 

 254 

Centrala Bytom (44) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 20 
- 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 – 100 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 10 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 2 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Stworzenie Klubu 
Integracji 
Społecznej na 
terenie byłej KWK 
Rozbark  
w Bytomiu przy  
ul. Chorzowskiej – 
rozwój 
interpersonalny 
osób wykluczonych  
i zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i 
zawodowym (45) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 11 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 - 30 osób 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 1 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Centrum Integracji 
Aktywnej na start 
(48) 
 

- 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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Centrum Aktywizacji 
Mieszkańców 
Bytomia (49) 
 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Opiekun 
Nieformalny – 
sposób na życie 
(52) 
 
 

- 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 poszukujących pracy, uczestniczących  
w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek) po opuszczeniu programu - 50 
- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 



 

 257 

Opiekuńczy Bytom 
– utworzenie  
i funkcjonowanie 
Bytomskiego 
Centrum Wsparcia 
Opiekunów 
Nieformalnych (65) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 30 
- 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 – 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 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 250 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomianie 
pomagają seniorom 
(69) 

-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  
interesie ogólnym w programie – 40 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie - 
20 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 



 

 258 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Przebudowa  
i adaptacja budynku 
przy ulicy Karola 
Miarki 10 na 
potrzeby Centrum 
Integracji 
Społecznej (104) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Rewitalizacja 
obiektów na 
potrzeby Centrum 
Integracji Aktywnej 
(107) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 45 
991 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społecznej - 7 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Rewitalizacja 
obiektów po byłym 
zakładzie 
naprawczym 
zabytkowej 
Górnośląskiej Kolei 
Wąskotorowej  
w Bytomiu 
(117) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury brak 
wartości wskaźnika na obecnym etapie  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz z 
przyległym obszarem zieleni 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

cel 2.1 Ograniczona 
skala negatywnych 
zjawisk społecznych 
oraz wzrost 
dostępności do 
prorozwojowych 
usług publicznych 

kierunki: 
2.1.1 realizacja działań 
profilaktycznych i terapeutycznych 
ograniczających rozprzestrzenianie 
się zjawisk wykluczenia 
społecznego 
2.1.4 Przełamywanie źle 
pojmowanej lojalności 
mieszkańców względem grupy 
społecznej i rozwijanie skłonności 
do współpracy ze służbami 
odpowiedzialnymi za usuwanie 
problemów społecznych  
i poprawę bezpieczeństwa  
w obszarach rewitalizacji, 
2.1.15 Tworzenie miejsc integracji 
społecznej i centrów usług, 
2.1.8 Wspieranie rozwoju dzieci  
i młodzieży, w tym podejmowanie 
działań mających na celu 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Program aktywnej 
integracji osób i 
grup zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym (24) 
 

-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 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 - 90 osób 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
-  1 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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wyrównywanie szans 
edukacyjnych, 
2.1.11 Tworzenie i rozwijanie 
placówek wsparcia dziennego dla 
osób wykluczonych 
2.1.17 Rozwijanie i wspieranie 
potencjału podmiotów 
reintegracyjnych 
2.1.18 Rozwijanie usług 
świadczonych dla osób 
niesamodzielnych w miejscu 
zamieszkania, zwłaszcza osób 
starszych i niepełnosprawnych, 
także w oparciu o nowoczesne 
technologie, 

Centrum Integracji 
Społecznej 
przestrzenią dla 
aktywności osób 
wykluczonych (29) 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej - 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV (33) 
 

-  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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Szansa dla Dziecka 
(34) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu 
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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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Program 
Aktywności Lokalnej 
„Śródmieście” (37) 
 

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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

S.O.S  dla dzielnicy 
Bobrek – 
aktywizacja 
zawodowa  
i społeczna (42) 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Centrum Integracji 
Aktywnej na start 
(48) 
 

- 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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Centrum Aktywizacji 
Mieszkańców 
Bytomia (49) 
 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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Rewitalizacja 
społeczna Dzielnicy 
Bobrek, Rozbark  
i Śródmieście (50) 
 
 

- 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  - 200 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Opiekun 
Nieformalny – 
sposób na życie 
(52) 
 
 

- 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 poszukujących pracy, uczestniczących  
w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek) po opuszczeniu programu - 50 
- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Świetlica 
środowiskowa 
„Rozbark dla 
Młodych” (61) 
 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 1  
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 100 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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Opiekuńczy Bytom 
– utworzenie  
i funkcjonowanie 
Bytomskiego 
Centrum Wsparcia 
Opiekunów 
Nieformalnych (65) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 30 
- 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 – 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 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 250 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Opiekunowie są 
wśród nas (67) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 40 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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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 (68) 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych 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 - 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 30 osób 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Bytomianie 
pomagają seniorom 
(69) 

-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  
interesie ogólnym w programie – 40 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie - 
20 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

Przebudowa  
i adaptacja budynku 
przy ulicy Karola 
Miarki 10 na 
potrzeby Centrum 
Integracji 
Społecznej (104) 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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Rewitalizacja 
gmachu 
Bytomskiego 
Centrum Kultury III 
etap (114) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 40 
000 osób (rocznie) 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej - 1 budynek 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz z 
przyległym obszarem zieleni 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 

cel 2.2 Społeczności 
lokalne 
zintegrowane wokół 
tradycji dzielnic oraz 
oddolnych inicjatyw 
realizowanych przez 
mieszkańców na 
rzecz wspólnoty 
lokalnej 

kierunki: 
2.2.1 Wspieranie współdziałania 
sąsiedzkiego, 
2.2.2 Angażowanie mieszkańców  
w urządzanie przestrzeni 
wspólnych, 
2.2.3 Wspieranie kompetencyjne, 
lokalowe, finansowe inicjatyw 
mieszkańców zmierzających do 
poprawy wizerunku obszaru oraz 
zacieśniania więzi społecznych, 
2.2.4 Podejmowanie inicjatyw  
i organizacja wydarzeń 
wzmacniających więzi 
międzypokoleniowe, 
2.2.5 Poszerzanie oferty spędzania 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 
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czasu wolnego i rozwoju 
zainteresowań ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci, młodzieży, 
osób starszych i niepełno-
sprawnych, 
2.2.12 Organizowanie wydarzeń 
artystycznych eksponujących 
walory obszarów rewitalizacji nie 
tylko wśród mieszkańców tych 
obszarów, ale także mieszkańców 
miasta i regionu 
2.2.11 Organizacja wydarzeń 
umożliwiających włączenie osób  
z grup wykluczonych w życie 
społeczności lokalnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
oddolnych inicjatyw społecznych, 

Program 
Aktywności Lokalnej 
„Śródmieście” (37) 
 

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 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Program 
Aktywności Lokalnej 
Kolonia Zgorzelec 
(38) 

- 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 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Świetlica 
środowiskowa 
„Rozbark dla 
Młodych” (61) 
 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 1  
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 100 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Opiekunowie są 
wśród nas (67) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 40 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 
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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 (68) 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych 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 - 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 30 osób 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Remont budynku 
kościoła p.w. 
Świętej Trójcy  
w Bytomiu (94) 
 
 

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1  
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne - 1000 osób/rok 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Rewitalizacja 
obiektów na 
potrzeby Centrum 
Integracji Aktywnej 
(107) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 45 
991 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społecznej - 7 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Remont 
konserwatorski 
elewacji budynku 
plebani kościoła 
p.w. Św. Trójcy  
w Bytomiu 
zlokalizowanego 
przy ul. 
Kwietniewskiego 1 
(111) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 
160 osób/rok 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją -  4 503 m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 
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Rewitalizacja 
społeczna poprzez 
kulturę kościoła Św. 
Jacka w Bytomiu 
(113) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 22 
000 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 920 m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

cel 3.2 Partnerstwo 
władz miasta  
i społeczności 
lokalnych  
w podnoszeniu 
jakości  
i ochronie walorów 
przestrzeni 
publicznych   

kierunek:  
3.2.4 Tworzenie warunków,  
w których mieszkańcy obszarów 
rewitalizacji czują się gospodarzami 
przestrzeni osiedlowych  
i podwórek, 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  
 
 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 
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cel 4.1 
Zrekultywowane 
tereny 
poprzemysłowe 
przygotowane na 
przyjęcie nowych 
funkcji ważnych dla 
poprawy sytuacji 
społecznej  
i rozwoju rynku 
pracy 

kierunek:  
4.1.5 Przyciąganie na 
zrekultywowane tereny 
poprzemysłowe inwestorów 
wpływających na poprawę sytuacji 
na rynku pracy oraz tworzących 
wokół siebie lokalne sieci 
kooperacji, w których mogą 
uczestniczyć firmy związane  
z obszarem rewitalizacji (poprzez 
siedzibę, osobę przedsiębiorcy, 
osoby zatrudnione  
w tych firmach), 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     
 
 
 
 
 

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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18 słabsze niż  
w stosunku do 
całego miasta 
wyniki 
sprawdzianu 
po 6 klasie 
szkoły 
podstawowej 
 
występowanie: 
1. Bobrek 
2. Rozbark 
3. Śródmieście 

osoby młode  
z obszaru 
rewitalizacji, 
rodziny 

cel 1.3 Wysoki 
poziom dostępności 
udogodnień 
umożliwiających 
podnoszenie 
kwalifikacji 
mieszkańców, 
usuwanie barier  
w powrocie na rynek 
pracy oraz 
wzrastający poziom 
motywacji 
wewnętrznej 
mieszkańców  
w zakresie realizacji 
karier zawodowych 

kierunki: 
1.3.1 Wzmocnienie doradztwa 
zawodowego i edukacji 
przedsiębiorczej w szkołach 
kształcących dzieci i młodzież  
z obszarów rewitalizacji, 
1.3.4 Rozwijanie pozaszkolnych 
form podwyższania kwalifikacji  
i kształtowania kompetencji 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 
1.3.10 Kreowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród dzieci  
i młodzieży, 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej - 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV (33) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Stworzenie Klubu 
Integracji 
Społecznej na 
terenie byłej KWK 
Rozbark  
w Bytomiu przy  
ul. Chorzowskiej  
– rozwój 
interpersonalny 
osób wykluczonych  
i zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i 
zawodowym (45) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 11 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 - 30 osób 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 1 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Centrum Integracji 
Aktywnej na start 
(48) 
 

- 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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Umiem się uczyć 
(75)  

- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 200 
- 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 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 19 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 215 
- 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 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 22 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
 

Zostań programistą 
(76) 
 
 
 
 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
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cel 2.1 Ograniczona 
skala negatywnych 
zjawisk społecznych 
oraz wzrost 
dostępności do 
prorozwojowych 
usług publicznych 

kierunki: 
2.1.8 Wspieranie rozwoju dzieci  
i młodzieży, w tym podejmowanie 
działań mających na celu 
wyrównywanie szans 
edukacyjnych, 
2.1.13 Pomoc rodzicom  
i opiekunom w rozpoznawaniu 
objawów uzależnień dzieci (używki, 
komputer, hazard itp.), 

Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Podwórka bez 
przemocy- program 
z zakresu 
pedagogiki 
podwórkowej w 
rejonie 
Śródmieścia, 
Bobrka i Rozbarku 
(60) 

- 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 
Brak wartości wskaźnika na obecnym etapie. 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba uczniów szkół 
podstawowych korzystających 
z dożywiania () 

Wysoka jakość 
edukacji 
przedszkolnej - 
dodatkowe miejsca 
w przedszkolach 
(72) 
 
 
 

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie – 300 
- Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 
zajęciami zwiększającymi ich  szanse edukacyjne  
w edukacji przedszkolnej – 800 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 40 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
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KRYSTYNA 
Przedszkolna 
11.1.3 (73) 
 

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub  nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 6 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA 
Przedszkolna 
11.1.3 (74) 
 

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub  nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 6 
- 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 beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

Zostań programistą 
(76) 
 
 
 
 
 

- 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 

Liczba beneficjentów 
wszystkich rodzajów pomocy 
społecznej na 1 tys. 
mieszkańców () 
 
Liczba osób pobierających 
zasiłki celowe na 1 tys. 
mieszkańców () 
 

19 niski poziom 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
 
występowanie: 
cały obszar 

osoby 
bezrobotne, 
przedsiębiorcy, 
osoby  
z obszaru 
rewitalizacji 

cel 1.1 Wysoki 
poziom 
przedsiębiorczości 
mieszkańców 
kompensujący 
niedobory miejsc 
pracy w mieście 
 

kierunki:  
1.1.1 Wzmacnianie postaw 
przedsiębiorczych mieszkańców, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
młodzieży oraz osób zagrożonych 
utratą pracy, 
1.1.2 Tworzenie udogodnień 
lokalowych i kompetencyjnych dla 
osób zakładających firmy  
w obszarach rewitalizacji, 
1.1.3 Promowanie wśród lokalnych 
przedsiębiorców idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
przejawiającej się w nawiązywaniu 
współpracy z nowo tworzonymi 
firmami na obszarach rewitalizacji, 
1.1.4 Organizowanie inkubatorów 

Poprawa zdolności 
do zatrudnienia 
osób poszukujących 
pracy  
i pozostających bez 
pracy na obszarach 
rewitalizowanych 
(5) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 5 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 15 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 3 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie - 2 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 2  
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie - 2 
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie - 4 
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie - 2 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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przedsiębiorczości na obszarach 
rewitalizacji, 
1.1.5 Wspieranie specjalistów 
przechodzących na emeryturę 
(zwłaszcza wcześniejszą)  
w zakładaniu własnych firm na 
obszarach rewitalizacji, 
 

KRYSTYNA 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(15) 
 

- 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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

KRYSTYNA 
Outplacement 7.4.2 
(18) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Masz firmę masz 
lokal -Program 
Aktywizacji Lokali 
Użytkowych (116) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 60 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 2500m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach – 40 
- Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 
45 991 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

Makerspace - 
FabLab 
KRYSTYNA (127) 
 
 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury –  
w zależności od uzyskanych dofinansowań z konkursów 
EFS  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – ok. 6000 
m2 (powierzchnia gruntu, bez powierzchni budynku) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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cel 1.2 Dogodne 
warunki dla rozwoju 
firm lokalnych 

kierunki:  
1.2.1 Podejmowanie działań 
umożliwiających przedsiębiorcom 
lokalnym pozyskanie kadr,  
w szczególności spośród 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 
1.2.2 Tworzenie udogodnień 
lokalowych i finansowych dla 
podmiotów chcących podjąć 
działalność na obszarach 
rewitalizacji, 
1.2.3 Kreowanie w obszarach 
rewitalizacji nowych przestrzeni dla 
biznesu, w tym współpraca z 
właścicielami prywatnymi terenów  
i obiektów w obszarach rewitalizacji  
w celu wykreowania nowych 
lokalizacji dla mikro i małego 
biznesu, 
1.2.4 Dostarczanie przedsiębiorcom 
lokalnym, których działalność 
związana jest z obszarami 
rewitalizacji możliwości 
podnoszenia posiadanych 
kompetencji w zakresie 
zarządzania i rozwijania własnej 
firmy, 
1.2.7 Wzmacnianie lokalnych sieci 
współpracy z udziałem firm 
działających na obszarach 
rewitalizacji, 

KRYSTYNA 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(15) 
 

- 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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

KRYSTYNA 
Outplacement 7.4.2 
(18) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Aktywizacja  
i integracja 
społeczna 
mieszkańców 
Bytomia,  
w szczególności 
dzielnicy 
Szombierki i 
dzielnic ościennych 
(program 
aktywności 
lokalnych) (43) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 5 
- 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 
- 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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Makerspace - 
FabLab 
KRYSTYNA (127) 
 
 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury –  
w zależności od uzyskanych dofinansowań z konkursów 
EFS  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – ok. 6000 
m2 (powierzchnia gruntu, bez powierzchni budynku) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

cel 1.3 Wysoki 
poziom dostępności 
udogodnień 
umożliwiających 
podnoszenie 
kwalifikacji 
mieszkańców, 
usuwanie barier  
w powrocie na rynek 
pracy oraz 
wzrastający poziom 
motywacji 
wewnętrznej 
mieszkańców  
w zakresie realizacji 
karier zawodowych 

kierunki: 
1.3.1 Wzmocnienie doradztwa 
zawodowego i edukacji 
przedsiębiorczej w szkołach 
kształcących dzieci i młodzież  
z obszarów rewitalizacji, 
1.3.2 Rozwijanie współpracy 
między placówkami edukacyjnymi  
a przedsiębiorcami w zakresie 
doraźnego i długofalowego 
określania pożądanych na lokalnym 
rynku pracy kompetencji, 
1.3.3 Rozwijanie w partnerstwie 
edukacji i biznesu form kształcenia 
sprzyjających dostosowaniu 
kompetencji absolwentów do 
potrzeb rynku pracy, 
1.3.4 Rozwijanie pozaszkolnych 
form podwyższania kwalifikacji   
i kształtowania kompetencji 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 

Poprawa zdolności 
do zatrudnienia 
osób poszukujących 
pracy  
i pozostających bez 
pracy na obszarach 
rewitalizowanych 
(5) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 5 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 15 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 3 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie - 2 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 2  
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie - 2 
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie - 4 
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie - 2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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1.3.6 Promowanie wśród lokalnych 
przedsiębiorców idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu  
w zakresie wprowadzania na rynek 
pracy młodzieży z obszarów 
rewitalizacji, w szczególności  
w aspekcie wykonania pierwszych 
kroków na rynku pracy, 
1.3.7 Promowanie osób 
wywodzących się z obszarów 
rewitalizacji, które realizują karierę 
zawodową lub przedsiębiorczą, 
1.3.8 Prowadzenie działań 
nakierowanych na zdobycie 
doświadczenia zawodowego przez 
mieszkańców obszarów rewitalizacji 
poszukujących pracy, 
1.3.9 Tworzenie rozwiązań  
i udogodnień wspierających powrót 
lub zaistnienie kobiet na rynku 
pracy, z uwzględnieniem usług 
publicznych, rynkowych oraz usług 
oferowanych przez podmioty 
ekonomii społecznej, 
1.3.10 Kreowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród dzieci  
i młodzieży, 
 

KRYSTYNA 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(15) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

KRYSTYNA 
Outplacement 7.4.2 
(18) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Aktywizacja  
i integracja 
społeczna 
mieszkańców 
Bytomia,  
w szczególności 
dzielnicy 
Szombierki i 
dzielnic ościennych 
(program 
aktywności 
lokalnych) (43) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 5 
- 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 
- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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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 (45) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 11 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 - 30 osób 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 1 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Masz firmę masz 
lokal -Program 
Aktywizacji Lokali 
Użytkowych (116) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 60 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 2500m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach – 40 
- Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 
45 991 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 



 

 288 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Makerspace - 
FabLab 
KRYSTYNA (127) 
 
 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury –  
w zależności od uzyskanych dofinansowań z konkursów 
EFS  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – ok. 6000 
m2 (powierzchnia gruntu, bez powierzchni budynku) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

cel 2.2 Społeczności 
lokalne 
zintegrowane wokół 
tradycji dzielnic oraz 
oddolnych inicjatyw 
realizowanych przez 

kierunek: 
2.2.3. Wspieranie kompetencyjne, 
lokalowe, finansowe inicjatyw 
mieszkańców zmierzających do 
poprawy wizerunku obszaru oraz 
zacieśniania więzi społecznych, 

Stworzenie 
przyjemnych  
i bezpiecznych 
przestrzeni dla 
mieszkańców 
Rozbarku (110) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 
500  
- Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją - 6,38 ha 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 5 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 
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mieszkańców na 
rzecz wspólnoty 
lokalnej 

2.2.12 Organizowanie wydarzeń 
artystycznych eksponujących 
walory obszarów rewitalizacji nie 
tylko wśród mieszkańców tych 
obszarów, ale także mieszkańców 
miasta i regionu, 

Makerspace - 
FabLab 
KRYSTYNA (127) 
 
 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury –  
w zależności od uzyskanych dofinansowań z konkursów 
EFS  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – ok. 6000 
m2 (powierzchnia gruntu, bez powierzchni budynku) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

cel 3.1 
Odpowiadająca 
współczesnym 
standardom 
cywilizacyjnym 
jakość zabudowy na 
obszarach 
rewitalizowanych 
oraz wzrost 
odpowiedzialności 
mieszkańców za 
komunalny zasób 
mieszkaniowy 

kierunek: 
3.1.7. Wprowadzanie na obszar 
rewitalizacji nowej zabudowy 
wpływającej na podniesienie 
estetyki przestrzeni oraz napływ 
nowych funkcji i mieszkańców, 

Budowa nowej 
strażnicy 
Państwowej Straży 
Pożarnej (126) 

- Powierzchnia wybudowanego obiektu (3870,54 m2) 
- Liczba wspartych jednostek służb ratowniczych (1 szt)                    
- Liczba osób korzystających z obiektu (126 osób 
zatrudnionych) 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 

cel 3.3  
Wysoki poziom 
bezpieczeństwa 
mieszkańców 
wzmacniany przez 
dobre relacje 
międzysąsiedzkie  
i odpowiedzialność 
mieszkańców za 
innych członków 
społeczności 
lokalnej 

kierunki: 
3.3.1. Rozbudowa i modernizacja 
systemu zarządzania kryzysowego, 
3.3.2. Rozwijanie systemu 
monitoringu, 
3.3.3. Tworzenie systemu 
umożliwiającego mieszkańcom 
sprawne przekazywanie informacji  
o zagrożeniach i zjawiskach 
budzących niepokój, 
3.3.4. Podnoszenie wiedzy 
mieszkańców na temat zachowań  
w sytuacjach kryzysowych  
i niebezpiecznych, 
3.3.5. Zmiana zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
rewitalizacji wspomagająca 
zachowanie bezpieczeństwa oraz 
prowadzenie monitoringu, 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 

Budowa nowej 
strażnicy 
Państwowej Straży 
Pożarnej (126) 

- Powierzchnia wybudowanego obiektu (3870,54 m2) 
- Liczba wspartych jednostek służb ratowniczych (1 szt)                    
- Liczba osób korzystających z obiektu (126 osób 
zatrudnionych) 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania  

cel 4.1 
Zrekultywowane 
tereny 
poprzemysłowe 
przygotowane na 
przyjęcie nowych 
funkcji ważnych dla 
poprawy sytuacji 
społecznej  
i rozwoju rynku 
pracy 

kierunki: 
4.1.1 prowadzenie badań 
umożliwiających ocenę potrzeb 
rekultywacyjnych odnośnie terenów 
poprzemysłowych oraz analiz 
pozwlających na określenie 
potencjalnego ponownego 
zagospodarowania tych terenów  
- w szczególności rozwoju funkcji 
niezbędnych dla rewitalizacji 
podobszarów zamieszkałych, 
4.1.2. Odnowa i wzbogacenie 

KRYSTYNA 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(15) 
 

- 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 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

KRYSTYNA 
Outplacement 7.4.2 
(18) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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infrastruktury na zrekultywowanych 
terenach poprzemysłowych, 
4.1.3. Rozwijanie połączeń 
komunikacyjnych między terenami 
poprzemysłowymi a podobszarami 
rewitalizacji, 
4.1.4. Tworzenie na 
zrekultywowanych terenach 
poprzemysłowych warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości lokalnej,  
z priorytetem dla firm zakładanych  
i rozwijanych przez mieszkańców 
obszarów zdegradowanych, 
4.1.5. Przyciąganie na 
zrekultywowane tereny 
poprzemysłowe inwestorów 
wpływających na poprawę sytuacji 
na rynku pracy oraz tworzących 
wokół siebie lokalne sieci 
kooperacji, w których mogą 
uczestniczyć firmy związane  
z obszarem rewitalizacji (poprzez 
siedzibę, osobę przedsiębiorcy, 
osoby zatrudnione w tych firmach), 
4.1.6. Utworzenie na 
zrekultywowanych terenach 
poprzemysłowych nowych 
przestrzeni rekreacyjno-sportowych 
sprzyjających integracji 
mieszkańców miasta,  
w szczególności przywróceniu więzi 
między mieszkańcami miasta,  
a mieszkańcami obszaru 
rewitalizacji, 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Aktywizacja  
i integracja 
społeczna 
mieszkańców 
Bytomia,  
w szczególności 
dzielnicy 
Szombierki i 
dzielnic ościennych 
(program 
aktywności 
lokalnych) (43) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 5 
- 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 
- 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 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

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 (119) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 37 
000 osób/rok (wskaźnik liczony jako liczba wejść rok po 
ukończeniu realizacji programu w skali roku) 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 18 455m2 
(teren dawnej KWK Rozbark - rozumiane jako powierzchnia 
działek, na których leżą budynki wraz  
z terenami przyległymi) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach: 3  (budynek kotłowni  
z kominem – działka 7552/560, budynek szybu Bończyk – 
działka 7898/560, budynek działka 7894/560) 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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Przygotowanie 
terenu 
inwestycyjnego  
w Bytomiu – ulice 
Elektrownia  
i Racjonalizatorów 
(124) 

- Liczba potencjalnych inwestorów na terenie objętym 
projektem - 1 
- Powierzchnia zrekultywowanych i uzbrojonych terenów 17 
ha 

Powierzchnia terenów 
inwestycyjnych utworzonych 
w oparciu o tereny 
rekultywowane () 
 
Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Makerspace - 
FabLab 
KRYSTYNA (127) 
 
 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury –  
w zależności od uzyskanych dofinansowań z konkursów 
EFS  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – ok. 6000 
m2 (powierzchnia gruntu, bez powierzchni budynku) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

20 niechęć 
bezrobotnych 
do nabywania 
nowych 
kwalifikacji 
 
występowanie: 
cały obszar 

osoby 
bezrobotne, 
często 
długotrwale 

cel 1.2 Dogodne 
warunki dla rozwoju 
firm lokalnych 

kierunek:  
1.2.1 Podejmowanie działań 
umożliwiających przedsiębiorcom 
lokalnym pozyskanie kadr,  
w szczególności spośród 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 

KRYSTYNA 
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(7) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu  
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 200 
-  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 podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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KRYSTYNA 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(15) 
 

- 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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

KRYSTYNA 
Opiekunka 8.1.3 
(21) 
 

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat - 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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KRYSTYNA 
Integracja 9.1.3 (46) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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cel 1.3 Wysoki 
poziom dostępności 
udogodnień 
umożliwiających 
podnoszenie 
kwalifikacji 
mieszkańców, 
usuwanie barier  
w powrocie na rynek 
pracy oraz 
wzrastający poziom 
motywacji 
wewnętrznej 
mieszkańców  
w zakresie realizacji 
karier zawodowych 

kierunki: 
1.3.2 Rozwijanie współpracy 
między placówkami edukacyjnymi  
a przedsiębiorcami w zakresie 
doraźnego i długofalowego 
określania pożądanych na lokalnym 
rynku pracy kompetencji, 
1.3.3 Rozwijanie w partnerstwie 
edukacji i biznesu form kształcenia 
sprzyjających dostosowaniu 
kompetencji absolwentów do 
potrzeb rynku pracy, 
1.3.4 Rozwijanie pozaszkolnych 
form podwyższania kwalifikacji  
i kształtowania kompetencji 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 
1.3.8 Prowadzenie działań 
nakierowanych na zdobycie 
doświadczenia zawodowego przez 
mieszkańców obszarów rewitalizacji 
poszukujących pracy, 

Rewitalizacja 
społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców 
Bytomia poprzez 
aktywizację 
zawodową I (1) 

-  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 - 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Rewitalizacja 
społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców 
Bytomia poprzez 
aktywizację 
zawodową II (2) 

- 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 
osoby 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie - 50 osób 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 10 osoby 
- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Rewitalizacja 
społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców 
Bytomia poprzez  
specjalistyczne 
szkolenia 
zawodowe  
w wybranych 
zawodach 
rzemieślniczych (3) 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Droga do 
aktywności 
zawodowej (4) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 94 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 180 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 240 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 24 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie  
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 



 

 297 

Poprawa zdolności 
do zatrudnienia 
osób poszukujących 
pracy  
i pozostających bez 
pracy na obszarach 
rewitalizowanych 
(5) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 5 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 15 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 3 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie - 2 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 2  
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie - 2 
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie - 4 
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie - 2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

KRYSTYNA 
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(7) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu  
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 200 
-  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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Zielony Bytom – 
Nowy start (9) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
– 52 
-  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 90 
- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie -130 
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie  
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 13 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie  
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie  
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  
w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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KRYSTYNA 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(15) 
 

- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Nowe horyzonty 
zawodowe (17) 
 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 20  
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 
Stosunek liczby dzieci  
w wieku przedszkolnym do 
liczby miejsc w przedszkolach 
() 
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Usługi rozwojowe 
dla bytomskich 
przedsiębiorstw (23) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 1806 
- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które 
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi  
w programie - 1107 
- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych 
usługami rozwojowymi w programie -  1107 
- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, objętych wsparciem  
w programie – 1806 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Rewitalizacja  
z Klubem Integracji 
Społecznej edycja I 
(25) 
 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) - 8 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 80 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 8 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Rewitalizacja  
z Klubem Integracji 
Społecznej edycja II 
(26) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) - 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 80 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 8 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Rewitalizacja  
z Klubem Integracji 
Społecznej edycja 
III (27) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) - 8 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 80 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie - 8 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego I (30) 
 

-  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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej - 4 
- Liczba projektów zrealizowanych  
w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub 
organizacje pozarządowe - 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego II (31) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego III (32) 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomscy 
Transformersi – 
strażnicy kapitału 
społecznego IV (33) 
 

-  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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Klub Integracji 
Społecznej na 
Rozbarku (35) 
 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 35 
- 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie - 100 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Program „Godna 
starość” (39) 
 

- 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 wartości wskaźników. 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Aktywizacja  
i integracja 
społeczna 
mieszkańców 
Bytomia,  
w szczególności 
dzielnicy 
Szombierki i 
dzielnic ościennych 
(program 
aktywności 
lokalnych) (43) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 5 
- 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 
- 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 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Centrala Bytom (44) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 20 
- 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 – 100 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 10 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 2 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Stworzenie Klubu 
Integracji 
Społecznej na 
terenie byłej KWK 
Rozbark  
w Bytomiu przy  
ul. Chorzowskiej  
– rozwój 
interpersonalny 
osób wykluczonych  
i zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i 
zawodowym (45) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 11 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 - 30 osób 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 1 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 1 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Centrum Integracji 
Aktywnej na start 
(48) 
 

- 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 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 4 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
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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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz z 
przyległym obszarem zieleni 

Liczba bezrobotnych  
w przedziałach wiekowych: do 
30 roku życia, powyżej 30 
roku życia, powyżej 50 roku 
życia na obszarze rewitalizacji 
() 
 
Bezrobocie w obszarach 
rewitalizacji według czasu 
pozostawania bez pracy (): 
 liczba osób 

pozostających bez pracy  
12-24 mies.,  

 liczba osób 
pozostających bez pracy 
pow. 24 mies., 

 
Liczba osób dotkniętych 
bezrobociem długotrwałym 
kwalifikowanych przez Urząd 
Pracy jako tzw. profil III, () 
 

Cel 2.2. 
Społeczności 
lokalne 
zintegrowane wokół 
tradycji dzielnic oraz 
oddolnych inicjatyw 
realizowanych przez 
mieszkańców na 
rzecz wspólnoty 
lokalnej 
 

kierunki: 
2.2.3 Wspieranie kompetencyjne, 
lokalowe, finansowe inicjatyw 
mieszkańców zmierzających do 
poprawy wizerunku obszaru oraz 
zacieśniania więzi społecznych. 
2.2.7 Rozwijanie w obszarze 
rewitalizacji oferty kulturalnej 
realizowanej w partnerstwie 
mieszkańców, instytucji kultury, 
instytucji edukacyjnych, parafii, 
środowiska przedsiębiorców  
i innych podmiotów. 
2.2.11 Organizacja wydarzeń 

Program 
Aktywności Lokalnej 
Kolonia Zgorzelec 
(38) 

- 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 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 



 

 311 

umożliwiających włączenie osób  
z grup wykluczonych w życie 
społeczności lokalnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
oddolnych inicjatyw społecznych, 
 

Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Aktywizacja  
i integracja 
społeczna 
mieszkańców 
Bytomia,  
w szczególności 
dzielnicy 
Szombierki  
i dzielnic 
ościennych 
(program 
aktywności 
lokalnych) (43) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 5 
- 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 
- 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 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 
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KRYSTYNA 
Integracja 9.1.3 (46) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 



 

 313 

KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 



 

 314 

cel 4.1 
Zrekultywowane 
tereny 
poprzemysłowe 
przygotowane na 
przyjęcie nowych 
funkcji ważnych dla 
poprawy sytuacji 
społecznej  
i rozwoju rynku 
pracy 

kierunki: 
4.1.4. Tworzenie na 
zrekultywowanych terenach 
poprzemysłowych warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości lokalnej,  
z priorytetem dla firm zakładanych  
i rozwijanych przez mieszkańców 
obszarów zdegradowanych, 
4.1.5. Przyciąganie na 
zrekultywowane tereny 
poprzemysłowe inwestorów 
wpływających na poprawę sytuacji 
na rynku pracy oraz tworzących 
wokół siebie lokalne sieci 
kooperacji, w których mogą 
uczestniczyć firmy związane  
z obszarem rewitalizacji (poprzez 
siedzibę, osobę przedsiębiorcy, 
osoby zatrudnione w tych firmach), 

KRYSTYNA 
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(7) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu  
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 200 
-  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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

KRYSTYNA 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(15) 
 

- 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 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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KRYSTYNA 
Opiekunka 8.1.3 
(21) 
 

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu - 12- 
 Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę 
lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat - 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Aktywizacja  
i integracja 
społeczna 
mieszkańców 
Bytomia,  
w szczególności 
dzielnicy 
Szombierki  
i dzielnic 
ościennych 
(program 
aktywności 
lokalnych) (43) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 5 
- 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 
- 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 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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KRYSTYNA 
Integracja 9.1.3 (46) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    
 
 
 
 
 
 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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21 niższa od 
średniej dla 
miasta 
aktywność 
gospodarcza  
w podobszarze 
Bobrek 
 
występowanie: 
Bobrek 

osoby 
bezrobotne 
i nieaktywne 
zawodowo, 
przedsiębiorcy 

cel 1.1 Wysoki 
poziom 
przedsiębiorczości 
mieszkańców 
kompensujący 
niedobory miejsc 
pracy w mieście 

kierunki: 
1.1.1 Wzmacnianie postaw 
przedsiębiorczych mieszkańców, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
młodzieży oraz osób zagrożonych 
utratą pracy, 
1.1.2 Tworzenie udogodnień 
lokalowych i kompetencyjnych dla 
osób zakładających firmy  
w obszarach rewitalizacji, 
1.1.3 Promowanie wśród lokalnych 
przedsiębiorców idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
przejawiającej się w nawiązywaniu 
współpracy z nowo tworzonymi 
firmami na obszarach rewitalizacji, 
1.1.4 Organizowanie inkubatorów 
przedsiębiorczości na obszarach 
rewitalizacji, 
1.1.5 Wspieranie specjalistów 
przechodzących na emeryturę 
(zwłaszcza wcześniejszą)  
w zakładaniu własnych firm na 
obszarach rewitalizacji, 

Szansa na własną 
firmę (11) 

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 60 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 60 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

Firma dla seniora 
(12) 

- 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 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

Aktywizacja 
bytomskiej 
przedsiębiorczości 
(13) 

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 60 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 60 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 

Masz firmę masz 
lokal -Program 
Aktywizacji Lokali 
Użytkowych (116) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 60 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 2500m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach – 40 
- Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 
45 991 

Liczba osób bezrobotnych  
z obszaru rewitalizacji, które 
założyły własną firmę () 
 
Liczba ofert pracy 
zgłaszanych do PUP przez 
bytomskie firmy () 
 
Liczba projektów 
realizowanych na obszarze 
rewitalizacji przez podmioty  
z różnych sektorów 
w zakresie promocji 
samozatrudnienia () 
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cel 1.2 Dogodne 
warunki dla rozwoju 
firm lokalnych 

kierunki: 
1.2.1 Podejmowanie działań 
umożliwiających przedsiębiorcom 
lokalnym pozyskanie kadr,  
w szczególności spośród 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 
1.2.2 Tworzenie udogodnień 
lokalowych i finansowych dla 
podmiotów chcących podjąć 
działalność na obszarach 
rewitalizacji, 
1.2.3 Kreowanie w obszarach 
rewitalizacji nowych przestrzeni dla 
biznesu, w tym współpraca  
z właścicielami prywatnymi terenów  
i obiektów w obszarach rewitalizacji  
w celu wykreowania nowych 
lokalizacji dla mikro i małego 
biznesu, 
1.2.4 Dostarczanie przedsiębiorcom 
lokalnym, których działalność 
związana jest z obszarami 
rewitalizacji możliwości 
podnoszenia posiadanych 
kompetencji w zakresie 
zarządzania i rozwijania własnej 
firmy, 
1.2.7 Wzmacnianie lokalnych sieci 
współpracy z udziałem firm 
działających na obszarach 
rewitalizacji, 

Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
- 2 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

cel 1.3 Wysoki 
poziom dostępności 
udogodnień 
umożliwiających 
podnoszenie 
kwalifikacji 
mieszkańców, 
usuwanie barier  
w powrocie na rynek 
pracy oraz 
wzrastający poziom 
motywacji 
wewnętrznej 
mieszkańców w 
zakresie realizacji 
karier zawodowych 

kierunki: 
1.3.2 Rozwijanie współpracy 
między placówkami edukacyjnymi  
a przedsiębiorcami w zakresie 
doraźnego i długofalowego 
określania pożądanych na lokalnym 
rynku pracy kompetencji, 
1.3.3 Rozwijanie w partnerstwie 
edukacji i biznesu form kształcenia 
sprzyjających dostosowaniu 
kompetencji absolwentów do 
potrzeb rynku pracy, 
1.3.4 Rozwijanie pozaszkolnych 
form podwyższania kwalifikacji  
i kształtowania kompetencji 
mieszkańców obszarów 

Szansa na własną 
firmę (11) 

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 60 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 60 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Firma dla seniora 
(12) 

- 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 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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rewitalizacji, 
1.3.6 Promowanie wśród lokalnych 
przedsiębiorców idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu  
w zakresie wprowadzania na rynek 
pracy młodzieży z obszarów 
rewitalizacji, w szczególności  
w aspekcie wykonania pierwszych 
kroków na rynku pracy, 
1.3.7 Promowanie osób 
wywodzących się z obszarów 
rewitalizacji, które realizują karierę 
zawodową lub przedsiębiorczą, 
1.3.8 Prowadzenie działań 
nakierowanych na zdobycie 
doświadczenia zawodowego przez 
mieszkańców obszarów rewitalizacji 
poszukujących pracy, 
1.3.9 Tworzenie rozwiązań  
i udogodnień wspierających powrót 
lub zaistnienie kobiet na rynku 
pracy, z uwzględnieniem usług 
publicznych, rynkowych oraz usług 
oferowanych przez podmioty 
ekonomii społecznej, 
1.3.10 Kreowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród dzieci  
i młodzieży, 
 

Aktywizacja 
bytomskiej 
przedsiębiorczości 
(13) 

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 60 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie - 60 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Bytomski Ośrodek 
Aktywności (40) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu -  15 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 12 
-  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 - 50 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 50 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie – 5 
- Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej – 4 
- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo 
przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 
– 2 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 

Masz firmę masz 
lokal -Program 
Aktywizacji Lokali 
Użytkowych (116) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 60 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 2500m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach – 40 
- Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 
45 991 

Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w CEIDG 
na 100 osób () 
 
Stosunek między liczbą firm 
nowo rejestrowanych a liczbą 
firm wyrejestrowanych  
w CEIDG () 
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cel 2.2 Społeczności 
lokalne 
zintegrowane wokół 
tradycji dzielnic oraz 
oddolnych inicjatyw 
realizowanych przez 
mieszkańców na 
rzecz wspólnoty 
lokalnej 

kierunek: 
2.2.12 Organizowanie wydarzeń 
artystycznych eksponujących 
walory obszarów rewitalizacji nie 
tylko wśród mieszkańców tych 
obszarów, ale także mieszkańców 
miasta i regionu, 

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 (68) 
 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych 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 - 15 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie - 30 osób 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

22 zły stan i 
standard 
budynków 
komunalnych 
 
występowanie: 
1. Śródmieście 
2. Kolonia 
Zgorzelec 
3. Rozbark 
4. Bobrek 

osoby z 
obszaru 
rewitalizacji 

cel 3.1 
Odpowiadająca 
współczesnym 
standardom 
cywilizacyjnym 
jakość zabudowy na 
obszarach 
rewitalizowanych 
oraz wzrost 
odpowiedzialności 
mieszkańców za 
komunalny zasób 
mieszkaniowy 

kierunki: 
3.1.2. Odnowienie zasobu 
komunalnego, 
3.1.3. Odnowienie i dostosowanie 
do potrzeb mieszkańców budynków 
użyteczności publicznej, 
3.1.6. Poprawa efektywności 
energetycznej budynków, 
3.1.7. Wprowadzanie na obszar 
rewitalizacji nowej zabudowy 
wpływającej na podniesienie 
estetyki przestrzeni oraz napływ 
nowych funkcji i mieszkańców, 

Termomodernizacja 
oraz zmiana 
systemów 
ogrzewania 
nieruchomości 
zlokalizowanych  
w Śródmieściu 
Bytomia (81) 

- Stopień redukcji PM10  
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej  
w budynkach publicznych [kWh/rok]  
brak wartości wskaźników na obecnym etapie 
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 21 
- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia 
energii - około 175 
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła 
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 
termomodernizacji - około 9.479,33 m2 

Liczba zmodernizowanych 
budynków mieszkalnych (), 
 
Ilość zlikwidowanych źródeł 
niskiej emisji (), 
 
Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 

Utworzenie 
Centrum Usług 
Społecznych oraz 
lokali socjalnych, 
wspomaganych  
i chronionych   
w Bytomiu (105) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych/objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej – 2 
- Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących 
budynkach około - 130 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 

Utworzenie 
Centrum Usług 
Społecznych oraz 
lokali socjalnych  
i wspomaganych   
w Bytomiu (106) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych/objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej - 1  
- Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących 
budynkach - 48 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 
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Rewitalizacja 
obiektów na 
potrzeby Centrum 
Integracji Aktywnej 
(107) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 45 
991 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społecznej - 7 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 

Rewitalizacja części 
podobszaru nr 8 – 
Bytom Bobrek (108) 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - około 
44.187 m2- 
 Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich 

Liczba zmodernizowanych 
budynków mieszkalnych () 
 
Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 

Rewitalizacja 
podobszarów 10, 
11, 12, 13 – Bytom 
Śródmieście, 
Rozbark (109) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 14 516 
m2- Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich 

Liczba zmodernizowanych 
budynków mieszkalnych () 
 
Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 

Stworzenie 
przyjemnych  
i bezpiecznych 
przestrzeni dla 
mieszkańców 
Rozbarku (110) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 
500  
- Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją - 6,38 ha- 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 5 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany  
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów najstarszych,  
dla zasobów nowszych) 

Rewitalizacja 
obiektu UL na cele 
działalności 
społecznej 
bytomskich 
harcerzy (115) 

-  Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 
200 osób 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 300 m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 
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Rewitalizacja 
obiektów po byłym 
zakładzie 
naprawczym 
zabytkowej 
Górnośląskiej Kolei 
Wąskotorowej  
w Bytomiu (117) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury brak 
wartości wskaźnika na obecnym etapie  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 
 

Rewitalizacja 
podobszaru 19 - 
Bytom zabytkowe 
osiedle Kolonia 
Zgorzelec (118) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 12668 m2 
- Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich 

Liczba zmodernizowanych 
budynków mieszkalnych () 
 
Ilość zlikwidowanych źródeł 
niskiej emisji () 
 
Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 
 

Przebudowa 
budynku po byłym 
hotelu robotniczym 
przy  
ul. Siemianowickiej 
105B w Bytomiu 
wraz ze zmianą 
sposobu 
użytkowania na 
funkcję mieszkalną 
(125) 

- Całość inwestycji obejmować ma przygotowanie lokali 
socjalnych w ilości 54 lokali o powierzchni od 20 do 70 
metrów kwadratowych.  

Liczba zmodernizowanych 
budynków mieszkalnych () 
 
Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym 

23 zły stan 
techniczny  
i zaniedbana 
przestrzeń 
wspólna 
 
występowanie: 

osoby  
z obszaru 
rewitalizacji 

cel 2.2 Społeczności 
lokalne 
zintegrowane wokół 
tradycji dzielnic oraz 
oddolnych inicjatyw 
realizowanych przez 
mieszkańców na 

kierunki: 
2.2.1 Wspieranie współdziałania 
sąsiedzkiego, 
2.2.2 Angażowanie mieszkańców  
w urządzanie przestrzeni 
wspólnych, 
2.2.3 Wspieranie kompetencyjne, 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 
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cały obszar rzecz wspólnoty 
lokalnej 

lokalowe, finansowe inicjatyw 
mieszkańców zmierzających do 
poprawy wizerunku obszaru oraz 
zacieśniania więzi społecznych, 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Międzypokoleniowe 
Centrum Integracji 
(36) 

- 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 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 
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KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

KRYSTYNA 
Rozwojowa 11.1.4 
(77) 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 200 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -   
Rozwojowa 11.1.4 
(78)                   
 
 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie - 200  
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Rewitalizacja 
obiektów na 
potrzeby Centrum 
Integracji Aktywnej 
(107) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 45 
991 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społecznej - 7 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Stworzenie 
przyjemnych  
i bezpiecznych 
przestrzeni dla 
mieszkańców 
Rozbarku 
(110) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 
500  
- Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją - 6,38 ha- 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 5 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

Rewitalizacja 
obiektów po byłym 
zakładzie 
naprawczym 
zabytkowej 
Górnośląskiej Kolei 
Wąskotorowej  
w Bytomiu 
(117) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury brak 
wartości wskaźnika na obecnym etapie  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2 

Liczba organizacji 
pozarządowych działających 
w dziedzinie kultury i spraw 
społecznych (= lub ) 

cel 3.1 
Odpowiadająca 
współczesnym 
standardom 
cywilizacyjnym 
jakość zabudowy na 
obszarach 
rewitalizowanych 
oraz wzrost 
odpowiedzialności 
mieszkańców za 
komunalny zasób 
mieszkaniowy 

kierunki: 
3.1.2. Odnowienie zasobu 
komunalnego, 
3.1.3. Odnowienie i dostosowanie 
do potrzeb mieszkańców budynków 
użyteczności publicznej, 
3.1.4. Uporządkowanie starej 
zabudowy – pustostany, oficyny, 
garaże itp., 
3.1.5. Likwidacja barier 
architektonicznych, 
3.1.6. Poprawa efektywności 
energetycznej budynków, 
3.1.7. Wprowadzanie na obszar 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi () 

KRYSTYNA 
Outplacement 7.4.2 
(18) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi () 
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rewitalizacji nowej zabudowy 
wpływającej na podniesienie 
estetyki przestrzeni oraz napływ 
nowych funkcji i mieszkańców, 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi () 

KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 

Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 

Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi () 

KRYSTYNA 
Rozwojowa 11.1.4 
(77) 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 200 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -   
Rozwojowa 11.1.4 
(78)                   
 
 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie - 200  
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi () 

Modernizacja 
budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 
celem adaptacji na 
lokale socjalne 
(101) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych/objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej – 0 
- Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących 
budynkach - 19 

Liczba zmodernizowanych 
budynków mieszkalnych () 
 
Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym 
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Rewitalizacja 
obiektów na 
potrzeby Centrum 
Integracji Aktywnej 
(107) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 45 
991 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społecznej - 7 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym 

Rewitalizacja części 
podobszaru nr 8 – 
Bytom Bobrek (108) 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - około 
44.187 m2- 
 Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich 

Liczba zmodernizowanych 
budynków mieszkalnych () 
 
Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym 

Rewitalizacja 
podobszarów 10, 
11, 12, 13 – Bytom 
Śródmieście, 
Rozbark (109) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 14 516 
m2- Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich 

Liczba zmodernizowanych 
budynków mieszkalnych () 
 
Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym 

Stworzenie 
przyjemnych  
i bezpiecznych 
przestrzeni dla 
mieszkańców 
Rozbarku (110) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 
500  
- Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją - 6,38 ha- 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 5 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym 

Rewitalizacja 
gmachu 
Bytomskiego 
Centrum Kultury III 
etap (114) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 40 
000 osób (rocznie) 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej - 1 budynek 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym 
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Rewitalizacja 
obiektów po byłym 
zakładzie 
naprawczym 
zabytkowej 
Górnośląskiej Kolei 
Wąskotorowej  
w Bytomiu (117) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury brak 
wartości wskaźnika na obecnym etapie  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym 

Rewitalizacja 
podobszaru 19 - 
Bytom zabytkowe 
osiedle Kolonia 
Zgorzelec (118) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 12668 m2 
- Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich 

Liczba zmodernizowanych 
budynków mieszkalnych () 
 
Ilość zlikwidowanych źródeł 
niskiej emisji () 
 
Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 

cel 3.2 Partnerstwo 
władz miasta  
i społeczności 
lokalnych  
w podnoszeniu 
jakości i ochronie 
walorów przestrzeni 
publicznych 

kierunki: 
3.2.1. Ograniczenie ruchu 
samochodowego na rzecz 
komunikacji publicznej, rowerowej  
i pieszej oraz podejmowanie 
działań na rzecz lepszego 
skomunikowania obszaru, 
3.2.2. Usprawnienie odbioru 
odpadów komunalnych, 
3.2.3. Poprawa wyposażenia 
przestrzeni w małą architekturę 
służącą tworzeniu więzi sąsiedzkich  
i podwyższaniu estetyki przestrzeni, 
3.2.4. Tworzenie warunków,  
w których mieszkańcy obszarów 
rewitalizacji czują się gospodarzami 
przestrzeni osiedlowych  
i podwórek, 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 

Rewitalizacja części 
podobszaru nr 8 – 
Bytom Bobrek (108) 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - około 
44.187 m2- 
 Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich 

Udział powierzchni terenów 
zielonych na obszarze 
rewitalizacji  () 

Rewitalizacja 
podobszarów 10, 
11, 12, 13 – Bytom 
Śródmieście, 
Rozbark (109) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 14 516 
m2- Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich 

Udział powierzchni terenów 
zielonych na obszarze 
rewitalizacji  () 
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Stworzenie 
przyjemnych  
i bezpiecznych 
przestrzeni dla 
mieszkańców 
Rozbarku (110) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 
500  
- Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją - 6,38 ha- 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 5 
 

Udział powierzchni terenów 
zielonych na obszarze 
rewitalizacji  () 

Rewitalizacja 
podobszaru 19 - 
Bytom zabytkowe 
osiedle Kolonia 
Zgorzelec (118) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 12668 m2 
- Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich 

Udział powierzchni terenów 
zielonych na obszarze 
rewitalizacji  () 

cel 3.3 Wysoki 
poziom 
bezpieczeństwa 
mieszkańców 
wzmacniany przez 
dobre relacje 
międzysąsiedzkie  
i odpowiedzialność 
mieszkańców za 
innych członków 
społeczności 
lokalnej 

kierunek: 
3.3.5. Zmiana zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
rewitalizacji wspomagająca 
zachowanie bezpieczeństwa, 
 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 

KRYSTYNA 
Outplacement 7.4.2 
(18) 
 
 
 
 
 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 

cel 4.1 
Zrekultywowane 
tereny 
poprzemysłowe 
przygotowane na 
przyjęcie nowych 
funkcji ważnych dla 
poprawy sytuacji 
społecznej  
i rozwoju rynku 
pracy 
 

kierunki: 
4.1.2. Odnowa i wzbogacenie 
infrastruktury na zrekultywowanych 
terenach poprzemysłowych, 
4.1.3. Rozwijanie połączeń 
komunikacyjnych między terenami 
poprzemysłowymi  
a podobszarami rewitalizacji, 
4.1.4. Tworzenie na 
zrekultywowanych terenach 
poprzemysłowych warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości lokalnej,  
z priorytetem dla firm zakładanych  
i rozwijanych przez mieszkańców 
obszarów zdegradowanych, 
4.1.6. Utworzenie na 
zrekultywowanych terenach 

KRYSTYNA 
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(7) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu  
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 200 
-  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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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poprzemysłowych nowych 
przestrzeni rekreacyjno-sportowych 
sprzyjających integracji 
mieszkańców miasta,  
w szczególności przywróceniu więzi 
między mieszkańcami miasta,   
a mieszkańcami obszaru 
rewitalizacji, 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

KRYSTYNA 
Outplacement 7.4.2 
(18) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

KRYSTYNA 
Opiekunka 8.1.3 
(21) 
 

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat - 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Aktywizacja i 
integracja 
społeczna 
mieszkańców 
Bytomia, w 
szczególności 
dzielnicy 
Szombierki i 
dzielnic ościennych 
(program 
aktywności 
lokalnych) (43) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 5 
- 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 
- 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 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 



 

 334 

KRYSTYNA 
Integracja 9.1.3 (46) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

KRYSTYNA 
Rozwojowa 11.1.4 
(77) 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 200 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -   
Rozwojowa 11.1.4 
(78)                   
 
 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie - 200  
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Uporządkowanie 
ruchu turystycznego 
na terenie Zespołu 
Przyrodniczo – 
Krajobrazowego 
Żabie Doły celem 
ochrony przyrody  
i bioróżnorodności 
oraz 
przystosowanie 
obszaru na cele 
edukacyjne i 
rekreacyjno-
wypoczynkowe 
(100) 

- 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 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Rewitalizacja 
obiektów na 
potrzeby Centrum 
Integracji Aktywnej 
(107) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 45 
991 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społecznej - 7 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Rewitalizacja 
obiektów po byłym 
zakładzie 
naprawczym 
zabytkowej 
Górnośląskiej Kolei 
Wąskotorowej  
w Bytomiu 
(117) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury brak 
wartości wskaźnika na obecnym etapie  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 



 

 337 

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 (119) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 37 
000 osób/rok (wskaźnik liczony jako liczba wejść rok po 
ukończeniu realizacji programu w skali roku) 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 18 455m2 
(teren dawnej KWK Rozbark - rozumiane jako powierzchnia 
działek, na których leżą budynki wraz  
z terenami przyległymi) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach: 3  (budynek kotłowni  
z kominem – działka 7552/560, budynek szybu Bończyk – 
działka 7898/560, budynek działka 7894/560) 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Kompleksowa 
rewitalizacja EC 
Szombierki wraz  
z otoczeniem dzięki 
utworzeniu 
GENERATORA – 
Innowacyjnego 
Parku Muzycznego 
(121) 

- Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej 
infrastruktury - 350 000 osób/rok 
- Liczba zrewitalizowanych obiektów wraz z otoczeniem - 1 
szt 
- Powierzchnia zrewitalizowanego obszaru - ok. 17 ha 

Powierzchnia terenów 
inwestycyjnych utworzonych 
w oparciu o tereny 
rekultywowane () 
 
Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Makerspace - 
FabLab 
KRYSTYNA  (127) 
 
 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury –  
w zależności od uzyskanych dofinansowań z konkursów 
EFS  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – ok. 6000 
m2 (powierzchnia gruntu, bez powierzchni budynku) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

cel 4.2 Przywrócona 
wartość obiektów 
historycznych, 
kulturowych, 
krajobrazowo-
przyrodniczych 
przyczyniająca się 
do wzmacniania 
tożsamości 
społeczności 
lokalnych 

kierunek: 
4.2.2. Renowacja budynków  
o znaczeniu kulturowym/ 
historycznym istotnych dla 
wizerunku miasta, 

KRYSTYNA 
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(7) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu  
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 200 
-  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 zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  -  
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(8)                                                                                                       

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu - 
200 
- 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 zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

KRYSTYNA 
Outplacement 7.4.2 
(18) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

KRYSTYNA 
Opiekunka 8.1.3 
(21) 
 

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu - 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat - 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

KRYSTYNA 
Integracja 9.1.3 (46) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 
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KRYSTYNA 
Rozwojowa 11.1.4 
(77) 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 200 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -   
Rozwojowa 11.1.4 
(78)                   
 
 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie - 200  
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Remont budynku 
kościoła p.w. 
Świętej Trójcy  
w Bytomiu (94) 
 
 

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1  
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne - 1000 osób/rok 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Uporządkowanie 
ruchu turystycznego 
na terenie Zespołu 
Przyrodniczo – 
Krajobrazowego 
Żabie Doły celem 
ochrony przyrody  
i bioróżnorodności 
oraz 
przystosowanie 
obszaru na cele 
edukacyjne i 
rekreacyjno-
wypoczynkowe 
(100) 

- 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 

Powierzchnia obszarów/ 
siedlisk, dla których 
zatrzymano proces utraty 
bioróżnorodności biologicznej 
lub odtworzono i wzbogacono 
zasoby przyrody () 
 
Powierzchnia 
zrekultywowanych terenów 
() 
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Rewitalizacja 
obiektów na 
potrzeby Centrum 
Integracji Aktywnej 
(107) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 45 
991 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społecznej - 7 

Powierzchnia obiektów, które 
zostały przystosowane do 
pełnienia nowych funkcji 
kulturalnych,  rekreacyjnych   
i sportowych (do 2018 r. , po 
2018 r. =) 
 
Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Remont 
konserwatorski 
elewacji budynku 
plebani kościoła 
p.w. Św. Trójcy  
w Bytomiu 
zlokalizowanego 
przy ul. 
Kwietniewskiego 1  
(111) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 
160 osób/rok 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją -  4 503 m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Powierzchnia obiektów, które 
zostały przystosowane do 
pełnienia nowych funkcji 
kulturalnych,  rekreacyjnych   
i sportowych (do 2018 r. , po 
2018 r. =) 
 
Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Rewitalizacja 
obiektów po byłym 
zakładzie 
naprawczym 
zabytkowej 
Górnośląskiej Kolei 
Wąskotorowej  
w Bytomiu 
(117) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury brak 
wartości wskaźnika na obecnym etapie  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2 

Powierzchnia 
zrekultywowanych terenów 
() 
 
Powierzchnia obiektów, które 
zostały przystosowane do 
pełnienia nowych funkcji 
kulturalnych,  rekreacyjnych   
i sportowych (do 2018 r. , po 
2018 r. =) 
 
 
Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

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 (119) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 37 
000 osób/rok (wskaźnik liczony jako liczba wejść rok po 
ukończeniu realizacji programu w skali roku) 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 18 455m2 
(teren dawnej KWK Rozbark - rozumiane jako powierzchnia 
działek, na których leżą budynki wraz z terenami 
przyległymi) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach: 3  (budynek kotłowni  
z kominem – działka 7552/560, budynek szybu Bończyk – 
działka 7898/560, budynek działka 7894/560) 

Powierzchnia 
zrekultywowanych terenów 
() 
 
Powierzchnia obiektów, które 
zostały przystosowane do 
pełnienia nowych funkcji 
kulturalnych,  rekreacyjnych   
i sportowych (do 2018 r. , po 
2018 r. =) 
 
Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 
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Kompleksowa 
rewitalizacja EC 
Szombierki wraz  
z otoczeniem dzięki 
utworzeniu 
GENERATORA – 
Innowacyjnego 
Parku Muzycznego 
(121) 

- Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej 
infrastruktury - 350 000 osób/rok 
- Liczba zrewitalizowanych obiektów wraz z otoczeniem - 1 
szt 
- Powierzchnia zrewitalizowanego obszaru - ok. 17 ha 

Powierzchnia 
zrekultywowanych terenów 
() 
 
Powierzchnia obiektów, które 
zostały przystosowane do 
pełnienia nowych funkcji 
kulturalnych,  rekreacyjnych   
i sportowych (do 2018 r. , po 
2018 r. =) 
 
Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Rewitalizacja 
terenów 
poprzemysłowych 
dzielnic Szombierki  
i Łagiewniki  
w dolinie rzeki 
Bytomki (122) 

- Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana  
w wyniku realizacji projektu – 20,61 ha 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 29,44 
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami – 2 szt. 

Powierzchnia obszarów/ 
siedlisk, dla których 
zatrzymano proces utraty 
bioróżnorodności biologicznej 
lub odtworzono i wzbogacono 
zasoby przyrody () 
 

Makerspace - 
FabLab 
KRYSTYNA  (127) 
  
 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury –  
w zależności od uzyskanych dofinansowań z konkursów 
EFS  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – ok. 6000 
m2 (powierzchnia gruntu, bez powierzchni budynku) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Powierzchnia obiektów, które 
zostały przystosowane do 
pełnienia nowych funkcji 
kulturalnych,  rekreacyjnych   
i sportowych (do 2018 r. , po 
2018 r. =) 
 
Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

24 zdewastowane 
zabytki 
 
występowanie: 
cały obszar 

osoby  
z obszaru 
rewitalizacji, 
potencjalni 
turyści 

cel 3.1 
Odpowiadająca 
współczesnym 
standardom 
cywilizacyjnym 
jakość zabudowy na 
obszarach 
rewitalizowanych 
oraz wzrost 
odpowiedzialności 
mieszkańców za 
komunalny zasób 
mieszkaniowy 

kierunek: 
3.1.1. Odnowa zabudowy 
zabytkowej oraz obiektów 
świadczących o dziedzictwie 
kulturowym obszarów rewitalizacji,  
a w uzasadnionych przypadkach 
nadanie im nowych funkcji, 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie 
technicznym), 
 
Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi (). 
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KRYSTYNA 
Outplacement 7.4.2 
(18) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie 
technicznym), 
 
Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi (). 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie 
technicznym), 
 
Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi (). 

KRYSTYNA 
Integracja 9.1.3 (46) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie 
technicznym), 
 
Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi (). 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie 
technicznym), 
 
Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi (). 

KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie 
technicznym), 
 
Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi (). 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie 
technicznym), 
 
Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi (). 
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KRYSTYNA 
Rozwojowa 11.1.4 
(77) 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 200 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie 
technicznym), 
 
Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi (). 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -   
Rozwojowa 11.1.4 
(78)                   
 
 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie - 200  
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie 
technicznym), 
 
Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi (). 

Rewaloryzacja 
zespołu 
pałacowego Thiele-
Wincklerów 
zlokalizowanego  
w Parku Ludowym 
przy ul. Dzierżonia  
w Bytomiu-
Miechowicach (92) 
 

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 
szt. 
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne - 500 osób/rok 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie 
technicznym), 

Renowacja 
zabytkowego 
kościoła św. 
Wojciecha  
w Bytomiu (93) 

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 
obiekt 
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego - ok. 9 000 gości rocznie 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 

Remont budynku 
kościoła p.w. 
Świętej Trójcy  
w Bytomiu (94) 
 
 

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1  
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne - 1000 osób/rok 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 
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Renowacja budynku 
i pomieszczeń 
Młodzieżowego 
Domu Kultury Nr 1  
w Bytomiu (99) 
 

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 
szt. 
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne - 30% 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie 
technicznym), 
 

Stworzenie 
przyjemnych  
i bezpiecznych 
przestrzeni dla 
mieszkańców 
Rozbarku (110) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 
500  
- Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją - 6,38 ha- 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 5 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie 
technicznym), 
 

Remont 
konserwatorski 
elewacji budynku 
plebani kościoła 
p.w. Św. Trójcy  
w Bytomiu 
zlokalizowanego 
przy ul. 
Kwietniewskiego 1 
(111) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 
160 osób/rok 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją -  4 503 m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 

Rewitalizacja 
podobszaru 19 - 
Bytom zabytkowe 
osiedle Kolonia 
Zgorzelec (118) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 12668 m2 
- Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich 

Liczba zmodernizowanych 
budynków mieszkalnych () 
 
Ilość zlikwidowanych źródeł 
niskiej emisji () 
 
Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 
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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 (120) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Brak bezpośredniego 
oddziaływania 

Makerspace - 
FabLab 
KRYSTYNA (127) 
 
 
 
 
 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury –  
w zależności od uzyskanych dofinansowań z konkursów 
EFS  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – ok. 6000 
m2 (powierzchnia gruntu, bez powierzchni budynku) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie 
technicznym), 
 
Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi (). 

cel 4.1 
Zrekultywowane 
tereny 
poprzemysłowe 
przygotowane na 
przyjęcie nowych 
funkcji ważnych dla 
poprawy sytuacji 
społecznej  
i rozwoju rynku 
pracy 

kierunki: 
4.1.1. Prowadzenie badań 
umożliwiających ocenę potrzeb 
rekultywacyjnych odnośnie terenów 
poprzemysłowych oraz analiz 
pozwalających na określenie 
potencjalnego ponownego 
zagospodarowania tych terenów  
– w szczególności rozwoju funkcji 
niezbędnych dla rewitalizacji 
obszarów zamieszkałych, 
4.1.2. Odnowa i wzbogacenie 
infrastruktury na zrekultywowanych 
terenach poprzemysłowych, 

KRYSTYNA 
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(7) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu  
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 200 
-  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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 



 

 349 

KRYSTYNA 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(15) 
 

- 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 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

KRYSTYNA 
Outplacement 7.4.2 
(18) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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Aktywizacja  
i integracja 
społeczna 
mieszkańców 
Bytomia,  
w szczególności 
dzielnicy 
Szombierki i 
dzielnic ościennych 
(program 
aktywności 
lokalnych) (43) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 5 
- 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 
- 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 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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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 (119) 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 37 
000 osób/rok (wskaźnik liczony jako liczba wejść rok po 
ukończeniu realizacji programu w skali roku) 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 18 455m2 
(teren dawnej KWK Rozbark - rozumiane jako powierzchnia 
działek, na których leżą budynki wraz  
z terenami przyległymi) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach: 3  (budynek kotłowni  
z kominem – działka 7552/560, budynek szybu Bończyk – 
działka 7898/560, budynek działka 7894/560) 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Kompleksowa 
rewitalizacja EC 
Szombierki wraz  
z otoczeniem dzięki 
utworzeniu 
GENERATORA – 
Innowacyjnego 
Parku Muzycznego 
(121) 

- Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej 
infrastruktury - 350 000 osób/rok 
- Liczba zrewitalizowanych obiektów wraz z otoczeniem - 1 
szt 
- Powierzchnia zrewitalizowanego obszaru - ok. 17 ha 

Powierzchnia terenów 
inwestycyjnych utworzonych 
w oparciu o tereny 
rekultywowane () 
 
Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
 

cel 4.2 Przywrócona 
wartość obiektów 
historycznych, 
kulturowych, 
krajobrazowo-
przyrodniczych 
przyczyniająca się 
do wzmacniania 
tożsamości 
społeczności 
lokalnych 

kierunki: 
4.2.1. Wykorzystanie miejsc  
o wysokiej wartości przyrodniczo-
krajobrazowej lub kulturowej do 
kreowania całorocznych miejsc 
spotkań, rekreacji oraz różnych 
form spędzania czasu wolnego, 
4.2.2. Renowacja budynków  
o znaczeniu kulturowym/ 
historycznym istotnych dla 
wizerunku miasta, 
 

KRYSTYNA 
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(7) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu  
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 200 
-  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 zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

KRYSTYNA 
Outplacement 7.4.2 
(18) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Opiekunka 8.1.3  
(22)                                     

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu – 12 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10 
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat – 16 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie - 10 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

KRYSTYNA 
Integracja 9.1.3 (46) 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- 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 
- 3 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 
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KRYSTYNA 
Rozwojowa 11.1.4 
(77) 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 200 
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -   
Rozwojowa 11.1.4 
(78)                   
 
 
 

- 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 
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie - 200  
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 16 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Rewaloryzacja 
zespołu 
pałacowego Thiele-
Wincklerów 
zlokalizowanego  
w Parku Ludowym 
przy ul. Dzierżonia  
w Bytomiu-
Miechowicach (92) 
 

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 
szt. 
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne - 500 osób/rok 

Powierzchnia 
zrekultywowanych terenów 
() 
 
Powierzchnia obiektów, które 
zostały przystosowane do 
pełnienia nowych funkcji 
kulturalnych,  rekreacyjnych   
i sportowych (do 2018 r. , po 
2018 r. =) 
 
Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Renowacja 
zabytkowego 
kościoła św. 
Wojciecha  
w Bytomiu (93) 

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 
obiekt 
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego - ok. 9 000 gości rocznie 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Remont budynku 
kościoła p.w. 
Świętej Trójcy w 
Bytomiu (94) 
 
 

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1  
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne - 1000 osób/rok 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 
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Prace renowacyjne 
przy kościele 
parafialnym p.w. 
Wniebowzięcia 
NMP w Bytomiu 
(95) 
 

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1  
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne - ok. 600 osób/rok 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Prace remontowe 
przy kościele 
filialnym p.w. Ducha 
Św. w Bytomiu (96) 
 

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne - ok. 500 osób/rok 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Renowacja 
zabytkowego 
kościoła Św. Krzyża 
w Bytomiu (97) 
 

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem -  1 
szt. 
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne - 4000 osób/rok 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Konserwacja  
i zachowanie 
zabytkowego 
kościoła św. 
Małgorzaty  
w Bytomiu (98) 

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 
szt. 
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne - 1000 osób/rok 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Renowacja budynku 
i pomieszczeń 
Młodzieżowego 
Domu Kultury Nr 1  
w Bytomiu (99) 
 

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 
szt. 
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne - 30% 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Remont 
konserwatorski 
elewacji budynku 
plebani kościoła 
p.w. Św. Trójcy  
w Bytomiu 
zlokalizowanego 
przy ul. 
Kwietniewskiego 1 
(111) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 
160 osób/rok 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją -  4 503 m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Rewitalizacja 
starego domu 
katechetycznego 
przy ul. ks. Koziołka 
3 w Bytomiu (112) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
o210 osób/rok 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,44 ha 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Powierzchnia 
zrekultywowanych terenów 
() 
 
Powierzchnia obiektów, które 
zostały przystosowane do 
pełnienia nowych funkcji 
kulturalnych,  rekreacyjnych  
 i sportowych (do 2018 r. , 
po 2018 r. =) 
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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 (119) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 37 
000 osób/rok (wskaźnik liczony jako liczba wejść rok po 
ukończeniu realizacji programu w skali roku) 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 18 455m2 
(teren dawnej KWK Rozbark - rozumiane jako powierzchnia 
działek, na których leżą budynki wraz  
z terenami przyległymi) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach: 3  (budynek kotłowni  
z kominem – działka 7552/560, budynek szybu Bończyk – 
działka 7898/560, budynek działka 7894/560) 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

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 (120) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 
395 osób  
- Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 
3080,00 m2 
-  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 3 budynki wraz  
z przyległym obszarem zieleni 

Powierzchnia 
zrekultywowanych terenów 
() 
 

Kompleksowa 
rewitalizacja EC 
Szombierki wraz  
z otoczeniem dzięki 
utworzeniu 
GENERATORA – 
Innowacyjnego 
Parku Muzycznego 
(121) 

- Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej 
infrastruktury - 350 000 osób/rok 
- Liczba zrewitalizowanych obiektów wraz z otoczeniem - 1 
szt 
- Powierzchnia zrewitalizowanego obszaru - ok. 17 ha 
 
 
 
 

Powierzchnia 
zrekultywowanych terenów 
() 
 
Powierzchnia obiektów, które 
zostały przystosowane do 
pełnienia nowych funkcji 
kulturalnych,  rekreacyjnych   
i sportowych (do 2018 r. , po 
2018 r. =) 
 
Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 
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Makerspace - 
FabLab 
KRYSTYNA  (127) 
 
 
 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury –  
w zależności od uzyskanych dofinansowań z konkursów 
EFS  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – ok. 6000 
m2 (powierzchnia gruntu, bez powierzchni budynku) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Powierzchnia 
zrekultywowanych terenów 
() 
 
Powierzchnia obiektów, które 
zostały przystosowane do 
pełnienia nowych funkcji 
kulturalnych,  rekreacyjnych   
i sportowych (do 2018 r. , po 
2018 r. =) 
 
Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

25 szkody 
górnicze, niska 
emisja i hałas 
 
występowanie: 
cały obszar 

osoby  
z obszaru 
rewitalizacji 

cel 3.1 
Odpowiadająca 
współczesnym 
standardom 
cywilizacyjnym 
jakość zabudowy na 
obszarach 
rewitalizowanych 
oraz wzrost 
odpowiedzialności 
mieszkańców za 
komunalny zasób 
mieszkaniowy 

kierunek:  
3.1.6. Poprawa efektywności 
energetycznej budynków, 

Termomodernizacja 
oraz zmiana 
systemów 
ogrzewania 
nieruchomości 
zlokalizowanych  
w Śródmieściu 
Bytomia (81) 

- Stopień redukcji PM10  
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej  
w budynkach publicznych [kWh/rok]  
brak wartości wskaźników na obecnym etapie 
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 21 
- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia 
energii - około 175 
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła 
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 
termomodernizacji - około 9.479,33 m2 

Liczba zmodernizowanych 
budynków mieszkalnych () 
 
Ilość zlikwidowanych źródeł 
niskiej emisji () 
 
Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 
 
Średnie zadłużenie w lokalach 
w zasobie mieszkaniowym 
gminy z przyznanymi 
zasiłkami celowymi () 

Termomodernizacja 
budynków 
zlokalizowanych 
przy ul. Sądowej 1  
i 2 – siedziby 
Prokuratury 
Rejonowej  
w Bytomiu (82) 

- 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 - 1472,10 GJ/rok 
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej  
w budynkach publicznych - 1730,6 GJ/rok 
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 
151 104 kg/rok 
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 
szt. 
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 
termomodernizacji - 1954 m2 

Ilość zlikwidowanych źródeł 
niskiej emisji () 
 
Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 
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Termomodernizacja 
budynku Wydziału 
Zdrowia 
Publicznego w 
Bytomiu przy ul. 
Piekarskiej 18 (83) 

- Stopień redukcji PM10 - 1 029,754 g/rok 
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 19 408,692 
kWh/rok 
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 591 494,012 
kWh/rok 
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 
projektu - 591 494,012 kWh/rok 
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej  
w budynkach publicznych  - 744 816,395 kWh/rok 
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  - 
131 676,515 kWh/rok 
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej z OZE - 1 sz. (jeden 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 
szt. 
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła  - 1 szt. 
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 
termomodernizacji - 6 281,130 m2 

Ilość zlikwidowanych źródeł 
niskiej emisji () 
 

Termomodernizacja 
budynku Zespołu 
Szkół 
Gastronomiczno - 
Hotelarskich  
w Bytomiu (84) 
 
 
 

- 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 
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 
termomodernizacji - 1 234 m2 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 
 

Termomodernizacja 
budynku Zespołu 
Szkół Mechaniczno-
Elektronicznych  
w Bytomiu (85) 
 

- 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 poddanych 
termomodernizacji - 11 025 m2 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 
 

Termomodernizacja 
budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4  
w Bytomiu (86) 
 

- 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 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 
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Termomodernizacja 
budynku Szkoły 
Podstawowej nr 5  
w Bytomiu  (87) 
 

- Stopień redukcji PM10 - min. 25% 
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 
- 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 poddanych 
termomodernizacji - 3 077,91 m2 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 
 

Termomodernizacja 
budynku Zespołu 
Szkół 
Administracyjno-
Ekonomicznych i 
Ogólnokształcących 
w Bytomiu (88) 

- 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  
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków- 1 
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 
termomodernizacji - 3 784 m2 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 
 

Termomodernizacja 
budynków Zespołu 
Szkół Specjalnych 
nr 3 w Bytomiu (89) 
 

- 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 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 
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Zmiana 
efektywności 
energetycznej 
budynków Domu 
Pomocy Społecznej 
dla Dorosłych wraz 
z budową instalacji 
OZE (90) 

- Stopień redukcji PM10 - zaplanowana redukcja na 
poziomie co najmniej 30%  
- Produkcja energii elektrycznej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE  
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej  
w budynkach publicznych - założono rezultat około 40 % 
zmniejszenia 
- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/ nowych 
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 
założono rezultat w postaci 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 w MW - 0,000020 
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze 
źródeł odnawialnych - w MWht/rok 86,86 
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 4 
budynki 
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 
termomodernizacji - 4.059m2 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 
 

Termomodernizacja 
budynku 
użyteczności 
publicznej przy ulicy 
Strzelców 
Bytomskich 16 (91) 
 

- Stopień redukcji PM10 - 27,2 t/rok 
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 750 GJ/rok 
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej  
w budynkach publicznych [kWh/rok] - 229 111,00 kWh/rok 
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 
27,1 
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 
termomodernizacji - 2 465,87 m2 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 
 
 
 
 

Modernizacja 
budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych 
celem adaptacji na 
lokale socjalne 
(101) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych/objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej – 0 
- Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących 
budynkach - 19 

Liczba zmodernizowanych 
budynków mieszkalnych () 
 
Ilość zlikwidowanych źródeł 
niskiej emisji () 
 
Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 
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Utworzenie 
Centrum Usług 
Społecznych oraz 
lokali socjalnych, 
wspomaganych  
i chronionych   
w Bytomiu 
(Śródmieście i 
Rozbark) (105) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych/objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej – 2 
- Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących 
budynkach około - 130 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 
 

Utworzenie 
Centrum Usług 
Społecznych oraz 
lokali socjalnych  
i wspomaganych   
w Bytomiu (Bobrek) 
(106) 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 
- Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych/objętych innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej - 1  
- Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących 
budynkach - 48 

Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 
 

Rewitalizacja części 
podobszaru nr 8 – 
Bytom Bobrek (108) 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - około 
44.187 m2- 
 Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich 

Liczba zmodernizowanych 
budynków mieszkalnych () 
 
Ilość zlikwidowanych źródeł 
niskiej emisji () 
 
Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany  
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów najstarszych,  
dla zasobów nowszych) 

Rewitalizacja 
podobszarów 10, 
11, 12, 13 – Bytom 
Śródmieście, 
Rozbark (109) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 14 516 m2 
- Ludność mieszkająca na obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich 

Liczba zmodernizowanych 
budynków mieszkalnych () 
 
Ilość zlikwidowanych źródeł 
niskiej emisji () 
 
Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany  
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów najstarszych,  
dla zasobów nowszych) 
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Przebudowa 
budynku po byłym 
hotelu robotniczym 
przy  
ul. Siemianowickiej 
105B w Bytomiu 
wraz ze zmianą 
sposobu 
użytkowania na 
funkcję mieszkalną 
(125) 

- Całość inwestycji obejmować ma przygotowanie lokali 
socjalnych w ilości 54 lokali o powierzchni od 20 do 70 
metrów kwadratowych.  

Liczba zmodernizowanych 
budynków mieszkalnych () 
 
Ilość zlikwidowanych źródeł 
niskiej emisji () 
 
Odsetek należących do gminy 
budynków według 
szacowanego stanu 
technicznego budynków 
(szacowany 
w pięciostopniowej skali:  
dla zasobów w złym stanie 
technicznym,  dla zasobów 
w dobrym stanie technicznym) 

cel 3.2 Partnerstwo 
władz miasta  
i społeczności 
lokalnych  
w podnoszeniu 
jakości  
i ochronie walorów 
przestrzeni 
publicznych 

kierunek: 
3.2.2 Usprawnienie odbioru 
odpadów komunalnych, 

 działania podmiotów odpowiedzialnych za odbiór odpadów 
realizowane na bieżąco w ramach zadań wlasnych, bez 
wsparcia funduszy zewnetrzych 

 

cel 4.1 
Zrekultywowane 
tereny 
poprzemysłowe 
przygotowane na 
przyjęcie nowych 
funkcji ważnych dla 
poprawy sytuacji 
społecznej  
I rozwoju rynku 
pracy 

kierunki: 
4.1.1. Prowadzenie badań 
umożliwiających ocenę potrzeb 
rekultywacyjnych odnośnie terenów 
poprzemysłowych oraz analiz 
pozwalających na określenie 
potencjalnego ponownego 
zagospodarowania tych terenów  
– w szczególności rozwoju funkcji 
niezbędnych dla rewitalizacji 
obszarów zamieszkałych, 
4.1.2. Odnowa i wzbogacenie 
infrastruktury na zrekultywowanych 
terenach poprzemysłowych, 

KRYSTYNA 
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(7) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu  
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 200 
-  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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

KRYSTYNA 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(15) 
 

- 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 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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KRYSTYNA 
Outplacement 7.4.2 
(18) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Aktywizacja  
i integracja 
społeczna 
mieszkańców 
Bytomia,  
w szczególności 
dzielnicy 
Szombierki i 
dzielnic ościennych 
(program 
aktywności 
lokalnych) (43) 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu - 10 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) – 5 
- 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 
- 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 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

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 (119) 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 37 
000 osób/rok (wskaźnik liczony jako liczba wejść rok po 
ukończeniu realizacji programu w skali roku) 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 18 455m2 
(teren dawnej KWK Rozbark - rozumiane jako powierzchnia 
działek, na których leżą budynki wraz  
z terenami przyległymi) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach: 3  (budynek kotłowni  
z kominem – działka 7552/560, budynek szybu Bończyk – 
działka 7898/560, budynek działka 7894/560) 

Powierzchnia terenów 
inwestycyjnych utworzonych 
w oparciu o tereny 
rekultywowane () 
 
Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Kompleksowa 
rewitalizacja EC 
Szombierki wraz  
z otoczeniem dzięki 
utworzeniu 
GENERATORA – 
Innowacyjnego 
Parku Muzycznego 
(121) 

- Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej 
infrastruktury - 350 000 osób/rok 
- Liczba zrewitalizowanych obiektów wraz z otoczeniem - 1 
szt 
- Powierzchnia zrewitalizowanego obszaru - ok. 17 ha 

Powierzchnia terenów 
inwestycyjnych utworzonych 
w oparciu o tereny 
rekultywowane () 
 
Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 

Makerspace - 
FabLab 
KRYSTYNA  (127) 
 
 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury –  
w zależności od uzyskanych dofinansowań z konkursów 
EFS  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – ok. 6000 
m2 (powierzchnia gruntu, bez powierzchni budynku) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na 
zrekultywowanych terenach 
przeznaczonych na cele 
inwestycyjne () 
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cel 4.2 Przywrócona 
wartość obiektów 
historycznych, 
kulturowych, 
krajobrazowo-
przyrodniczych 
przyczyniająca się 
do wzmacniania 
tożsamości 
społeczności 
lokalnych 

kierunki: 
4.2.1. Wykorzystanie miejsc  
o wysokiej wartości przyrodniczo-
krajobrazowej lub kulturowej do 
kreowania całorocznych miejsc 
spotkań, rekreacji oraz różnych 
form spędzania czasu wolnego, 
4.2.2. Renowacja budynków o 
znaczeniu kulturowym/historycznym 
4.2.3. Prowadzenie działań 
mających na celu ochronę przyrody 
i bioróżnorodności. 

KRYSTYNA 
Aktywne 
Zatrudnienie 7.1.3 
(7) 

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu  
- 100 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 200 
-  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 zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

KRYSTYNA 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(15) 
 

- 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 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Promocja 
Zatrudnienia 7.3.3 
(16)                                                                                                  
 

- 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 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

KRYSTYNA 
Outplacement 7.4.2 
(18) 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu - 40 
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA  - 
Outplacement 7.4.2 
(19)                                                                                                  

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 40 
-  Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30 
- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 
oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie - 44 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 
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Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA - 
Integracja 9.1.3  
(47)                    

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 20 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu – 30 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 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 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie – 40 
- Liczba osób z niepełnospra-wnościami 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 
- 3 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

KRYSTYNA 
Usługowa 9.2.3 (70) 

- 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 
- 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 zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Bytomski Inkubator 
Społeczny 
ROZBANA -  
Usługowa 9.2.3 (71)                   
 

- 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 
- 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 zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 
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Renowacja 
zabytkowego 
kościoła św. 
Wojciecha  
w Bytomiu (93) 

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 
obiekt 
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego - ok. 9 000 gości rocznie 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Remont budynku 
kościoła p.w. 
Świętej Trójcy w 
Bytomiu (94) 
 
 

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1  
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne - 1000 osób/rok 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 

Uporządkowanie 
ruchu turystycznego 
na terenie Zespołu 
Przyrodniczo – 
Krajobrazowego 
Żabie Doły celem 
ochrony przyrody  
i bioróżnorodności 
oraz 
przystosowanie 
obszaru na cele 
edukacyjne i 
rekreacyjno-
wypoczynkowe 
(100) 

- 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 

Powierzchnia obszarów/ 
siedlisk, dla których 
zatrzymano proces utraty 
bioróżnorodności biologicznej 
lub odtworzono i wzbogacono 
zasoby przyrody () 
 
Powierzchnia 
zrekultywowanych terenów 
() 
 

Remont 
konserwatorski 
elewacji budynku 
plebani kościoła 
p.w. Św. Trójcy  
w Bytomiu 
zlokalizowanego 
przy ul. 
Kwietniewskiego 1 
(111) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 
160 osób/rok 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją -  4 503 m2 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Powierzchnia 
zrekultywowanych terenów 
() 
 
Powierzchnia obiektów, które 
zostały przystosowane do 
pełnienia nowych funkcji 
kulturalnych,  rekreacyjnych   
i sportowych (do 2018 r. , po 
2018 r. =) 
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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 (119) 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 37 
000 osób/rok (wskaźnik liczony jako liczba wejść rok po 
ukończeniu realizacji programu w skali roku) 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 18 455m2 
(teren dawnej KWK Rozbark - rozumiane jako powierzchnia 
działek, na których leżą budynki wraz  
z terenami przyległymi) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach: 3  (budynek kotłowni  
z kominem – działka 7552/560, budynek szybu Bończyk – 
działka 7898/560, budynek działka 7894/560) 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 
 
Powierzchnia 
zrekultywowanych terenów 
() 
 
Powierzchnia obiektów, które 
zostały przystosowane do 
pełnienia nowych funkcji 
kulturalnych,  rekreacyjnych   
i sportowych (do 2018 r. , po 
2018 r. =) 
 
 

Kompleksowa 
rewitalizacja EC 
Szombierki wraz  
z otoczeniem dzięki 
utworzeniu 
GENERATORA – 
Innowacyjnego 
Parku Muzycznego 
(121) 

- Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej 
infrastruktury - 350 000 osób/rok 
- Liczba zrewitalizowanych obiektów wraz z otoczeniem - 1 
szt 
- Powierzchnia zrewitalizowanego obszaru - ok. 17 ha 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 
 
Powierzchnia 
zrekultywowanych terenów 
() 
 
Powierzchnia obiektów, które 
zostały przystosowane do 
pełnienia nowych funkcji 
kulturalnych,  rekreacyjnych  
 i sportowych (do 2018 r. , 
po 2018 r. =) 
 
 

Makerspace - 
FabLab 
KRYSTYNA  (127) 
 
 
 
 

- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury –  
w zależności od uzyskanych dofinansowań z konkursów 
EFS  
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – ok. 6000 
m2 (powierzchnia gruntu, bez powierzchni budynku) 
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach - 1 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem () 
 
Powierzchnia 
zrekultywowanych terenów 
() 
 

 
 
 
 


