
Lp.
Tytuł projektu 

miejskiego
Wnioskodawca Przedmiot projektu Efekty społeczne

Wartość 

projektów brutto 

(EUR)

Wartość pożyczki 

Jessica (EUR)

 Data podpisania 

umowy 

inwestycyjnej 

1.

Rewitalizacja 

kąpieliska miejskiego 

wraz z budową 

wielofunkcyjnego 

budynku użytkowego 

na terenie OSIR 

"Skałka w 

Świętochlowicach"

UM Świętochłowice

Rewitalizacja polegająca na 

kompleksowej przebudowie 

nieużytkowanego i zdegradowanego 

kąpieliska OSiR „Skałka” poprzez 

nadanie nowej funkcji społeczno-

edukacyjnej i rekreacyjno-

turystycznej zdegradowanemu 

kompleksowi basenowemu

1.Udostępnienie publicznej infrasrtruktury sportowo-rekreacyjnej 

wszystkim mieszkańcom Świętochłowic w cenach akceptowalnych 

społecznie dostosowanych do poziomu zamożności uczestników; 

2.Bezpłatny dostęp do produktów projektu dla wybranych 

użytkowników znajdujących sie w szczególnej sytuacji życiowej 

oraz uczniów szkół miejskich; 3.Wzrost bezpieczeństwa publicznego 

(montaż monitoringu) przekładający sie na zmniejszenie poziomu 

notowanych wykroczeń i przestępstw; 4.Poprawa jakości życia 

mieszkańców; 5.Stworzenie alternatywy dla wolnego czasu (baseny, 

squash, ścieżki dydaktyczne) spędzanego przez mieszkańców w 

sposób bierny, jak również wpłynie na poprawę stanu zdrowia 

mieszkańców; 6.Zapewnienie atrakcyjnej i różnorodnej oferty 

spędzania wolnego czasu dla użytkowników w każdym wieku; 

7.Zapewnienie miejsca i sposobu scalania rodzin patologicznych.

3.716.740,49 2.574.984,50  17.01.2013

2.

Rewitalizacja 

budynku byłego 

Hotelu Śląskiego w 

Katowicach - hotel 

wraz z restauracją i 

mini browarem jako 

platforma turystyczno-

kulturalna regionu

Browar Mariacki 

Sp.z o.o.

Przebudowa i rozbudowa budynku 

byłego Hotelu Śląskiego w 

Katowicach. W wyniku realizacji 

projektu powstanie kompleks 

Browar Mariacki, na który składać 

się będzie hotel, restauracja i mini 

browar. Realizacja projektu 

powiększy bazę noclegową i 

gastronomiczną, co wpłynie na 

atrakcyjność turystyczną miasta. 

Oprócz swojej podstawowej funkcji 

obiekt będzie tworzył platformę 

kulturalno – turystyczną regionu.

1.Innowacyjne wykorzystanie potencjału twórczego środowisk 

artystycznych, w tym rozwój współpracy środowiska twórczego z 

biznesem i jego otoczeniem, wpływajace na ożywienie społeczne 

obszaru; 2.Realizacja licznych wydarzeń kulturalnych 

organizowanych w ramach funkcjonowania obiektu; 

3.Przeciwdziałanie tworzeniu się sfer ubóstwa i wykluczenia; 

4.Zmiana marki dzielnicy, która przestaje być okrteślana jako 

niebezpieczna, zła, szkodliwa, a zaczyna funkcjonować jako 

otwarta, przyjazna, wartościowa. 5.Przywracanie walorów i funkcji 

obiektowi zdewastowanemu oraz nadanie mu nowych wartości.

3.978.968,40 1.517.704,80  13.05.2013
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3.

Mediateka XXI w.

Rewitalizacja obiektu 

po zespole szkół 

municypalnych

Urząd Miasta 

TYCHY

Mediateka XXI w. w Tychach. 

Rewitalizacja niewykorzystanego 

obiektu po Zespole Szkół 

Municypalnych, który w obecnym 

stanie nie może być użytkowany. 

Projekt zakłada nadanie mu nowych 

funkcji poprzez budowę 

nowoczesnej Mediateki XXI wieku, 

nowej siedziby Biblioteki Głónewj w 

Tychach. Działanie to wpłynie 

szczególnie na poprawę wizerunku 

miasta, wzrost konkurencyjności 

przestrzeni miejskiej oraz 

polepszenie warunków życia 

mieszkańców.

Projekt wpłynie na zwiękzsenie dostępu mieszkańców do różnych 

form spędzania wolnego czasu, głównie związanych z kulturą. 

Przebudowany obiekt przystosowany będzie do korzystania przez 

osoby niepełnosprawne. Projekt stworzy miejsce dostępne dla ludzi 

w każdym wieku i będzie miejscem integracji społecznej i 

samorozwoju mieszkańców Tychów. Ponadto przyczyni sie do 

tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy oraz budowy 

infrastruktury aktywizującej i wspierajacej społeczeństwo 

informacyjne i rozwój kultury.

8.841.873,67 4.828.895,01  10.07.2013r. 

4.

Rewitalizacja 

Budynku

w Gliwicach

ZBMiTBS Sp. z o.o. 

w Gliwicach

Rewitalizacja zespołu budynków 

przy ul. Pszczyńskiej 44 w 

Gliwicach poprzez utworzenie 

powierzchni biurowych i 

usługowych na wynajem oraz miejsc 

parkingowych.

1.Dzięki realizacji projektu wzrośnie bezpieczeństwo na 

rewitalizowanym obszarze. Po zakończeniu realizacji projektu teren 

będzie uporzadkowany, poprawi się atrakcyjność inwestycyjna tej 

częśći miasta i jakość życia mieszkańców na sąsiadujących 

terenach. Można przyjąć, iż realizacja inwestycji wpłynie 

pozytywnie na zmniejszenie przestępczości wśród młodych ludzi 

oferując odpowiednie miejsce przystosowane do spędzania wolnego 

czasu. Dzięki temu zmniejszy się liczba przestępstw popełnianych 

głównie przez młode osoby spędzające wieczory na "ulicach 

miasta". 2.W obszarze przedmiotowej nieruchomości Beneficjent 

zobowiązuje sie do udostepnienia bezprzewodowego internetu Wi-Fi 

dla lokalnej społeczności. W zwiazku z tym mieszkańcy będą mieli 

łatwy dostęp do informacji i możliwość szybkiego jej 

przekazywania. 3.W związku z realizacja projektu, na jego obszarze 

zostana udostepnione ogólnodostępne ławki.

1.312.304.84 417.491,24 18.06.2013

5.

Rewitalizacja trzech 

placów zabaw wraz z 

budową parkingów 

na nieruchomościach 

budynkowych oraz 

instalacją 

monitoringu na 

terenie GSM w 

Jastrzębiu-Zdroju

Górnicza 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w 

Jastrzębiu Zdroju

Rewitalizacja 3 placów zabaw wraz z 

budową parkingu i instalacją 

systemu monitoringu

Stworzenie miejsc atrakcyjnych rekreacyjnie, które przyczynia się 

do rewitalizacji społecznej ludności zamieszkującej obszar objęty 

projektem. Projekt przyczyni się ożywienia lokalnej społeczności i 

poprawy funkcjonalności oraz estetyki obszaru, podniesienie jakości 

spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, stworzenie warunków 

dla zapobiegania aktom wandalizmu, patologii i marginalizacji 

społecznej oraz poprawy jakości życia na objętym projektem terenie.

340 947,02 255 114,20 19.07.2013
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6.

Budowa hotelu Expo 

Silesia w Dąbrowie 

Górniczej

Hotel Commercial 

Investment Sp. z 

o.o. Spółka 

Komandytowa

Stworzenie hotelowego centrum 

konferencyjnego, w którym będą 

mogły się odbywać konferencje, 

szkolenia i różnego rodzaju 

spotkania biznesowe. Obiekt stanie 

się zapleczem biznesowym dla MŚP 

na terenie miasta i regionu. 

Inwestycja dodatkowo zapewni bazę 

noclegową dla Centrum Expo 

Silesia, dając tym samym możliwość 

współpracy przy organizowaniu 

imprez targowych i 

wystawienniczych.

1.Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców na rewitalizowanym 

obszarze, wynikajacy z odpowiedniej ochrony obiektu, a także 

specyfiki imprez obsługiwane przez centrum hotelowe i 

konferencyjne, które ma pozytywny wpływ na wizerunek całej 

dzielnicy; 2.Powstanie nowej bazy noclegowej o wysokim 

standardzie umożliwiajacym obsługę imprez branżowych 

organizowanych przez miasto i sąsiadujący obiekt Expo Silesia w 

Sosnowcu; 3.Utworzenie warunków do organizowania konferencji i 

wydarzeń o charakterze wystawienniczym i targowym na skalę 

regionu; 4.Efekt synergii wynikajacy ze zwiększonej ilości 

organizowanych imprez sportowych w pobliskiej hali sportowej 

"Centrum"-jakość nowego obiektu pozwoli obsługiwać sportowe 

imprezy krajowe i międzynarodowe oraganizowane w hali 

"Centrum".

17.412.897,57 7.879150,73  23.08.2013

7.

"Przebudowa z 

częścią nadbudowaną 

i zmianą sposobu 

użytkowania oraz 

rozbudową bydynku 

Centrum 

Medycznego 

"BETAMED" w 

Chorzowie"

BetaMed S.A.

Przebudowa z częściową nadbudową 

i zmianą sposobu użytkowania oraz 

rozbudową budynku Centrum 

Medycznego „BetaMed” w 

Chorzowie

Realizacja projektu stworzy warunki do integracji osób w różnym 

wieku i z róznymi potrzebami, każdemu z nich dając maksymalną 

ilość korzyści w jednym miejscu. Dla osób samodzielnych, 

niepotrzebujących dłuższego pobytu, ośrodek stanie się miejscem 

dziennego pobytu, w którym będzie można zaspokoić wszystkie 

swoje bieżące potrzeby. Dla osób korzystających z ośrodka 

umożliwi zadbać nie tylko o główny cel odwiedzin, ale również w 

części sportowej lub usługowej skontrolować swój stan zdrowia, 

umówić się na wizytę do lekarza, dentysty czy na rehabilitację w 

dochodzeniu do siebie po kontuzji, ustalając plan ćwiczeń w 

sportowej części ośrodka. Sportowa część umożliwi prowadzenie 

różnych form aktywizacji i poprawy kondycji fizycznej, od prostych 

zajęć z fitness, poprzez trening siłowy, rehabilitację, jak również 

lekcję tańca, jogi i sztuk walki. W części integracyjnej powstanie 

kawiarnia która będzie miejscem spotkań i pozwoli zrelaksować się 

po całym dniu. Sprzyjać temu  będą również kluby tematyczne, 

które pozwolą na rozwój pasji i hobby. Ośrodek będzie również 

oferował aktywizację na świeżym powietrzu, wyjazdy do kina bądź 

teatru, muzeum czy na basen bądź do miejsc zabytkowych.

16.084240,35 7.057.364,93  26.09.2013

8.

Rewitalizacja placów 

zabaw wraz z 

budowa parkingów 

oraz instalacja 

onitoringu na terenie 

nierychomości RSM 

w Rybniku

Rybnicka 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa

Rewitalizacja pięciu i budowa trzech 

placów zabaw oraz budowa siedmiu 

parkingów oraz instalacja 

monitoringu.

Stworzenie miejsc atrakcyjnych rekreacyjnie, które przyczynią się 

do rewitalizacji społecznej ludności zamieszkującej obszar objęty 

projektem. Projekt przyczyni się do ożywienia lokalnej społeczności 

i poprawy funkcjonalności oraz estetyki obszaru, podniesie jakość 

spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, stworzenie warunków 

do zapobiegania aktom wandalizmu, patologii i marginalizacji 

społecznej oraz poprawy jakości życia na terenie objętym projektem. 

Monitoring zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, a 

tkaże ochrony ich mienia.

977.540,41 733.155,30 30.10.2013
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9.

Rozbudowa budynku 

zlokalizowanego w 

Dąbrowie Górniczej 

przy ulicy 3 Maja 32

Teresa Jachym

Inwestycja zakłada remont budynku 

oraz jego rozbudowę w celu zmiany 

funkcji użytkowej z mieszkalno-

handlowej na usługowo-handlową.

W ramach realizacji projektu w budynku będą organizaowane 

spotkania Klubu Amazonek i Stomików, na których będzie 

udzielana pomoc i wzajemne wsparcie osobom po 

przeprowadzonych zabiegach. Prowadzone będą również działania 

mające na celu rehabilitację psycho-fizyczną, pomagającą powrócić 

do pracy osobom chorym.W ramach spotkań prowadzone będą 

również działania mające na celu wcześniejsze wykrywanie raka 

piersi. W ramach projektu rozbudowany zostanie również 

monitoring oraz zostanie udostępniony bezpłatny internet Wi-Fi na 

terenie obiektu.

964.875,54 417.763,71 22.11.2013

10.

Kompleksowa 

rewitalizacja 

zasobów Rybnickiej 

Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

poprzez renowację 

boiska sportowego, 

stworzenie dwóch 

interaktywnych 

placów zabaw oraz 

budowę parkingu 

wraz z 

monitoringiem

Rybnicka 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa

Renowacja boiska, budowa 2 

interaktywnych placów zabaw oraz 

budowa parkingu wraz z 

monitoringiem

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej 

dzieci i młodzieży. Rewitalizacja terenu spowoduje poprawę 

funkcjonalności i estetyki obszaru. Powyższe zainteresowanie nim 

wpłynie również na wygodę jego użytkowników.

661.627,96 496.220,97 20.12.2013

11.

Przebudowa, 

termomodernizacja 

oraz zmiana sposobu 

użytkowania 

budynku Domu 

Zakonnego Tow. 

Boskiego Zbawiciela 

w Mikołowie Plac 

Salwatorianów 1 na 

„Słoneczny Park”.

LITEN SP.z o.o.

Inwestycja polegać będzie na 

przebudowie budynku wraz z 

przyległym terenem Domu 

Zakonnego Towarzystwa Boskiego 

Zbawiciela w Mikołowie Plac 

Salwatorianów 1 na „Słoneczny 

Park”, celem nadania temu miejscu 

nowego centro i multifunkcyjnego 

charakteru. W nowym obiekcie 

swoje miejsce znajdą: biblioteka, 

świetlice, stołówka, sale 

rehabilitacyjne i terapeutyczne, sale 

dziennego pobytu, sala spotkań, 

restauracja, pralnia, przedszkole 

wrazz oddziałami 

wczesnoszkolnymi, pomieszczenia 

techniczne i administracyjne. Na 

zewnątrz przewidziano miejsce do 

rekreacji, multifunkcyjne boisko 

oraz parking.

Realizacja projektu przyczyni się do rewitalizacji budynku wraz z 

otaczającym terenem, ale także wypełnia wszystkie ww. społeczne 

obszary działania wyznaczone w Lokalnym Programie Rewitalizacji. 

Bezpośrednio wpływa na poprawę zdrowia i komfortu życia dzieci i 

młodzieży, a także osób starszych i niepełnosprawnych, daje 

możliwość zacieśniania więzi społecznych poprzez wspieranie 

wszelkich działań wspólnej aktywizacji osób starszych i młodych. 

Wychowuje i edukuje poprzez wolontariat, upowszechnia kulturę i 

sport poprzez dostępność sal rehabilitacyjnych oraz boiska 

sportowego. Zwiększa dbałość o przyrodę poporzez uporzadkowanie 

i udostępnienie parku i terenów zielonych otaczających budynek. 

Jednym z celów projektu jest również zapewnienie równości szans 

osób starszych i niepełnosprawnych. Przyczyni sie do tego część 

projektu nakierowana na opiekę i pomoc osobom starszym poprzez 

szeroko rozbudowany wolontariat, co pozwoli na harmonijny rozwój 

osób w niego zaangażowanych, a to wpłynie na ich uspołecznienie i 

większą integrację środowiska oraz wypracowanie nowych, 

pozytywnych postaw wobec innych osób.

3.689.006,17 1.430.546,94 23.12.2013
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12.

Nadanie nowych 

funkcji powierzchni 

Szpitala i terenom 

zielonym poprzez 

wykonanie 

ogólnodostępnego 

miejsca rekreacji oraz 

przebudowę części 

niewykorzystanej 

powierzchni Szpitala 

na Stację Dializ

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny  Nr 

2 w Jastrzębiu - 

Zdroju

Nadanie nowych funkcji 

zdegradowanemu obszarowi 

obejmującego część powierzchni 

Szpitala oraz terenowi zielonemu 

Szpitala, dzięki temu zwiększy się 

teren spacerowy dla pacjentów, 

będzie również dostępny dla 

mieszkańców pobliskich osiedli. Na 

miejscu powstaną: ścieżki zdrowia, 

plac zabaw dla dzieci, skwery 

zielone, chodniki i ławki. Druga 

część projektu obejmuje 

rewitalizację niewykorzystanej 

części Szpitala - Bloku Łóżkowego, 

poprzez przebudowę i wyposażenie 

Stacji Dializ w aparaty do 

hemodializy - 12 sztuk wraz z 

niezbędnym wyposażeniem.

1.zwiększenie dostępności mieszkańców do zorganizowanych 

miejsc rekreacji,

2.zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców,

3.zmniejszenie zachorowalności na choroby układu krążenia oraz 

inne schorzenia poprzez  

  prowadzenie aktywnego trybu życia, promocji i edukacji 

zdrowotnej,

4.zmiany stylu życia na aktywny fizycznie,

5.zmniejszenie skutków nadużyć alkoholu,

6.uświadomienia znaczenia transplantacji narządów,

7.zwiększenie dostępności do dializ pozaustrojowych,

8.poprawa warunków korzystania mieszkańców z infrastruktury 

ochrony zdrowia.

816.612,30 581.452,12 27.12.2013
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