
Regionalny Program Operacyjny

Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013



4,64 mln mieszkańców regionu

12% ludności całego kraju

15,7% ludności miejskiej całego kraju

376 osób na km2 najwyższe zagęszczenie wśród regionów

12 334 km2 powierzchnia regionu

4% powierzchni całego kraju

30,4% powierzchni zajmują lasu

28,7% średnia lesistość kraju

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA REGIONU:



ALOKACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1,712 MLD EURO

CO DAJE  

OKOŁO 7 MLD ZŁOTYCH



TO

DRUGI 

POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI 

ŚRODKÓW 

REGIONALNY PROGRAM 

OPERACYJNY



17% 
• Badania i rozwój technologiczny, 

innowacje i przedsiębiorczość

9% 
• Społeczeństwo informacyjne

6%
• Turystyka

% ALOKACJI       PRIORYTETY PROGRAMU



3% 
• Kultura

11% 
• Środowisko

18%
• Zrównoważony Rozwój Miast 

% ALOKACJI       PRIORYTETY PROGRAMU



25% 
• Transport

5% 
• Edukacja

3%
• Zdrowie i rekreacja 

% ALOKACJI       PRIORYTETY PROGRAMU



ŚCIEŻKA POZAKONKURSOWA

44% ALOKACJI PROGRAMU



14% ALOKACJI

ponad 250 projektów

ŚCIEŻKA POZAKONKURSOWA

4 PROGRAMY ROZWOJU SUBREGIONÓW



28% ALOKACJI

17 projektów

ŚCIEŻKA POZAKONKURSOWA

PROJEKTY KLUCZOWE



JESSICA
w województwie śląskim

od lipca 2010 roku

Priorytet VI 

Zrównoważony 
rozwój miast

Działanie  6.1

Wzmacnianie 
regionalnych 

ośrodków wzrostu

Działanie 6.2

Rewitalizacja

obszarów 
zdegradowanych

Poddziałanie 
6.2.1

Rewitalizacja -
duże miasta

Poddziałanie 
6.2.2

Rewitalizacja –
małe miasta

Poddziałanie 
6.2.3

Rewitalizacja -
JESSICA

60 mln euro85 mln euro



PROJEKTY – EFEKTY



Sacrum w pobliżu natury
Tytuł projektu: „Rekonstrukcja Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach” 

Wartość dofinansowania: 6,39 mln zł



Nie ma już w Rudach cystersów, jednak budowla, która służyła im przez lata, stała się niezwykłą perłą na 

szlaku najpiękniejszych obiektów wpisanych w tradycję regionu. Przywrócono pierwotną formę dachów, 

fasady otrzymały nowy blask, wnętrza również zaadaptowano do nowych wyzwań, gdyż powstały tu 

miejsca noclegowe i sale konferencyjne.



Sięgać jak najwyżej
Tytuł projektu: „Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium astronomicznym na celem 

kulturalne i edukacyjne w Częstochowie”

Wartość dofinansowania: 1,72 mln zł



Budynek Obserwatorium Astronomicznego, znajdujący się w Parku imienia Stanisława Staszica, 

wzniesiono w 1909 r. 

Aktualnie w wyremontowanym i przebudowanym obserwatorium, gdzie powstało Multicentrum „Zodiak”, 

można prowadzić wiele najróżniejszych obserwacji. 



Baśniowy świat
Tytuł projektu: „Adaptacja zabytkowych ruin dworu Kossaków wraz z ich otoczeniem w 

Górkach wielkich na cele kulturalne” 

Wartość dofinansowania: 1,5 mln zł



Założony w 1923 roku przez Tadeusza Kossaka obiekt gościł takie sławy, jak Witkacy, Maria Dąbrowska, 

Jan Sztaudynger czy Melchior Wańkowicz. Do jego renowacji postanowiła doprowadzić Fundacja im. 

Zofii Kossak z Górek Wielkich. Dzięki temu powstało tu Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”. 



Blask dawnej książnicy
Tytuł projektu: „Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z 

kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie”

Wartość dofinansowania: 3,42 mln zł



Dwupoziomowy budynek w centrum Mikołowa nawiązuje do starych książnic z antresolami, gdzie czuć 
obecność książki. Ich wzorem mikołowska biblioteka eksponuje woluminy. 
Ten obiekt budzi wiele skojarzeń, najbardziej chyba z czytelnią uniwersytecką w austriackim Grazu. 



Magia dawnej pralni
Tytuł projektu: „Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy 

ul. Rymarskiej 4”

Wartość dofinansowania: 2,4 mln zł



Przy ul. Rymarskiej pod numerem 4 istniała kiedyś pralnia z maglem. 

Teraz do dawnej pralni wprowadził się Oddział Muzeum Historii Katowic - miejsce wystaw oraz 

rozmaitych wydarzeń. 



Bezpieczna podróż
Tytuł projektu: „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) 

w Bielsku-Białej”

Wartość dofinansowania: 67,25 mln zł



Przygoda z tysiącami woluminów
Tytuł projektu: „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka”

Wartość dofinansowania: 52,82 mln zł



Idea hybrydowej biblioteki pozwala skorzystać z tradycyjnych książek oraz z multimedialnych materiałów 

cyfrowych udostępnianych także online.

W budynku może jednocześnie przebywać niemal tysiąc osób w sąsiedztwie ponad 800 tys. Ksiązek. 

Docelowo swoje miejsce znajdzie tutaj aż 1,8 mln woluminów.



Sport pod Szyndzielnią
Tytuł projektu: „Budowa hali wielofunkcyjnej – sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w 

Bielsku-Białej”

Wartość dofinansowania: 29,71 mln zł



Obiekt przystosowano do wielu rozmaitych funkcji, nie tylko sportowych, ale też estradowych, targowych i 

konferencyjnych, jej powierzchnia liczy ponad 6700 metrów kwadratowych.  

W zimie hala zamienia się w pełnowymiarowe lodowisko, gdzie  pasjonaci  zagrać mogą w hokeja i 

curling, oddawać się jeździe figurowej czy short trackowi.



Woda równych szans
Tytuł projektu: „ Modernizacja obiektu Pływalni Żeromskiego w Sosnowcu - I etap”

Wartość dofinansowania: 1,8 mln zł



Pływalnia dzięki nowym rozwiązaniom konstrukcyjnym nie stwarza barier osobom niepełnosprawnym i 

starszym, stała się też przyjazna dla rodzin z małymi dziećmi. 

Dzięki poprawie dostępności obiektu o dobrą formę i kondycję mogą dbać wszyscy przez cały rok.



Dramaturgiczny komfort sceniczny
Tytuł projektu: „ Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu”

Wartość dofinansowania: 2,07 mln zł



Zabrzański teatr powstał ponad pół wieku temu, do dziś przygotowano tu ponad 220 premier.

Dzięki inwestycji komfort widzów i aktorów znacznie się poprawił. Przebudowano część zabrzańskiej 

sceny i widownię, przeprowadzono prace remontowo-budowlane oraz konserwatorskie.



Cuda architektury w mikroskali
Tytuł projektu: „Od Komorowskich do Habsburgów - utworzenie historycznego parku 

tematycznego w Żywcu”

Wartość dofinansowania: 11,01 mln zł



Wyremontowany Stary Zamek oraz odnowiony Park Habsburgów w Żywcu znalazły się w gronie 

nominowanych w konkursie „Polska Pięknieje  - 7 cudów Funduszy Europejskich”.

Odwiedzający Żywiec zobaczą 24 niezwykłe makiety historycznych obiektów z terenu Żywiecczyzny, 

Beskidu Śląskiego i Małego.



Komfortowa „Perła Beskidów”
Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły”

Wartość dofinansowania: 8,2 mln zł



Odkąd zmodernizowano amfiteatr, widzom nie są już straszne żadne kaprysy pogody. 

Oprócz unowocześnienia amfiteatru, pomyślano także o modernizacji jego otoczenia – Parku 
Kopczyńskiego i Bulwaru Księżycowego oraz pasażu spacerowego w centrum miasta.



Cud życia
Tytuł projektu: „ Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii 

noworodka, dla 5 szpitali, których organem założycielskim jest Województwo Śląskie”

Wartość dofinansowania: 7,22 mln zł



Specjalistyczny sprzęt ratujący życie wcześniaków trafił do oddziałów intensywnej terapii noworodka i 

neonatologicznych w pięciu szpitalach wojewódzkich : w Bielsku-Białej, Bytomiu, Częstochowie, 

Jastrzębiu-Zdroju i Tychach.



Zygmuntowska tradycja
Tytuł projektu: „ Przebudowa ulicy Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako 

przestrzeni publicznej miasta”

Wartość dofinansowania: 2,29 mln zł



Od niedawna dumą miasta na nowo stał się odrestaurowany Rynek. 

Wszystko po to, by przyciągnąć mieszkańców i turystów. Tym razem po rozrywkę albo zwykły relaks na 

ławeczce.



Informacja i Promocja 

http://rpo.slaskie.pl/zalaczniki/2010/05/18/big/1274172813.jpg

