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8 przykazań unijnych 
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY finansowany 

 jest z wyłącznie z funduszu strukturalnego EFRR  

Realizacja danego projektu zaspokaja określone 
 potrzeby nawiązując do celów szczegółowych RPO 

Dotacja unijna jest BEZZWROTNA 

Maksymalny poziom dofinansowania to 85%  
 kosztów kwalifikowalnych danego projektu  

Realizacja projektu stosuje się min.  
 ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS 



8 przykazań unijnych cd. 
Składając wniosek należy zachować określoną 

procedurę wg : 

 Projektu konkursowego, 

 Projektu kluczowego, 

 Projektu Programu Rozwoju Subregionów 

RPO zbliża nas do Europy 

RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO to realna      

odpowiedź na realne potrzeby !  

 

 

 

 



www.rpo.slaskie.pl 

Chcesz wiedzieć więcej ?  



  

Projekt:  

„Modernizacja  i nadbudowa 

Hali Widowiskowo-Sportowej 

w Jastrzębiu-Zdroju” 

 



Hala widowiskowo-sportowa 

 

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój  

Wartość projektu:  35 010 616,33 zł  

Wartość dofinansowania: 11 320 000,00 zł  

Całkowita powierzchnia: 9 638,81 m2 

  



Analiza kosztów realizacji projektów 

unijnych RPO w Jastrzębiu-Zdroju  
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Cele projektu 
wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej 

Województwa Śląskiego  
zmiana wizerunku samego Miasta z przemysłowo – 

górniczego na nowoczesny ośrodek metropolitalny  

organizacja rozgrywek sportowych na poziomie 

krajowym oraz międzynarodowym 

wzrost ilości osób odwiedzających miasto 

zmiana sposobu spędzania wolnego czasu przez 

mieszańców 



 Hala widowiskowo-sportowa to  
 najpopularniejsze miejsce w 

Jastrzębiu-Zdroju 

 

 miejsce, gdzie odbywają się 

mecze rangi światowej 

 

 

 

 

 

 budowa roku 2011 

 

 

 

 

   



  

Hala widowiskowo-sportowa 
podczas remontu  



W zakres robót budowlanych 

weszły następujące prace:  

utrzymanie wykonanej części głównej konstrukcji dachu hali 

 wykonanie nowych trybun dla widzów na 3.000 osób  

wykonanie nowych pomieszczeń pod trybunami 

wykonanie podłoża i posadzki głównej hali z nowoczesnej 
wykładziny syntetycznej  

wykonanie zaplecza sportowego  

dostosowanie istniejących obiektów do obowiązujących 
przepisów budowlanych  



  



„Słowa są skrzydłami umysłu” 
Helen Keller 

 Hala widowiskowo-sportowa w 

Jastrzębiu-Zdroju nocą 



Dziękujemy  


