
Projekt 1 Projekt 2

Tytuł projektu

Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. 

Sportowej 

Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy 

ul. Sportowej - Etap 2

Nazwa beneficjenta Gmina Koszęcin Gmina Koszęcin

Nazwa województwa śląskie śląskie

Nazwa funduszu EFRR EFRR

Nazwa programu operacyjnego RPO WSL RPO WSL

Nr i nazwa działania
III. Turystyka 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna 3.2. 2. Infrastruktura 

okołoturystyczna - podmioty publiczne

III. Turystyka 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna 3.2. 2. Infrastruktura 

okołoturystyczna - podmioty publiczne

Okres realizacji projektu 2014-04-11 - 2015-05-30 2015-03-17 - 2015-06-30

Cele projektu

Budowa basenu od podstaw z uwagi na zły stan techniczny kąpieliska. Założono, iż 

wykopana zostanie nowa niecka basenowa, powstanie brodzik, budynek filtrowni na 

potrzeby basenu oraz plaża zmywalna na terenie kąpieliska. 

Drugi etap prac związanych z modernizacją kapieliska w gminie. Obiekty 

kubaturowe (kasa, magazyn, toalety, przebieralnie), instalacje sanitarne i 

elektryczne, roboty drogowe i zagospodarowanie terenu (boiska, 

zjeżdżalnie, parking, chodniki) są dopełnieniem prac z pierwszego etapu 

inwestycji.

Całkowita wartość projektu  5 422 624,29 2 945 626,33

Wartość wkładu UE 3 916 503,44 1 915 454,52

Projekt 1 Projekt 2

Tytuł projektu
Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury okołoturystycznej - kompleks 

rekreacyjno-sportowo-kulturalny w Poraju

Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej – 

kompleks rekreacyjno – sportowo- kulturalny w Poraju – II etap

Nazwa beneficjenta Gmina Poraj Gmina Poraj

Nazwa województwa śląskie śląskie

Nazwa funduszu EFRR EFRR

Nazwa programu operacyjnego RPO WSL RPO WSL

Nr i nazwa działania
III. Turystyka 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna 3.2. 2. Infrastruktura 

okołoturystyczna - podmioty publiczne

III. Turystyka 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna 3.2. 2. Infrastruktura 

okołoturystyczna - podmioty publiczne

Okres realizacji projektu 2012 -10-29 - 2013-09-06 2013-01-25 - 2015-04-30

Cele projektu

Kompleks rekreacyjno-sportowo-kulturalny w Poraju, na który składają  się:bieżnia, 

skatepark, stoły do ping-ponga i szachów,  scena z widownią. Prace obejmowały 

także zagospodarowanie terenu tj. parking, ogrodzenie, oświetlenie.

II etap prac obejmuje przebudowę i remont dawnego kina "Bajka". 

Całkowita wartość projektu  1 410 831,64 1 479 519,88

Wartość wkładu UE 1 196 505,44 1 257 591,89

Na czym polega komplementarność projektów? (wraz z opisem 

zastosowanych mechanizmów) 

Prace podejmowane w projektach mają na celu podniesienie jakości 

infrastruktury okołoturystycznej w Gminie Koszęcin. Kompleksowa 

modernizacja kąpieliska przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gminy 

w branży turystycznej. 

  Załącznik nr XI  do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2014 r.

Prace podejmowane w projektach mają na celu podniesienie jakości 

infrastruktury okołoturystycznej w Gminie Poraj. Działania podejmowane 

w obu projektech mają na celu uatrakcyjnienie pod względem turystyczno-

rekreacyjno-kulturalnym pobytu w gminie.

Przykłady projektów komplementarnych w ramach RPO WSL

Na czym polega komplementarność projektów? (wraz z opisem 

zastosowanych mechanizmów)

Projekty komplementarne

Projekty komplementarne



Projekt 1 Projekt 2

Tytuł projektu

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Lędzinach poprzez wdrożenie kompleksowego rozwiązania informatycznego.

System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie 

Lędziny

Nazwa beneficjenta Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach Gmina Lędziny

Nazwa województwa śląskie śląskie

Nazwa funduszu EFRR EFRR

Nazwa programu operacyjnego RPO WSL RPO WSL

2.2 2.2

Rozwój elektronicznych usług publicznych Rozwój elektronicznych usług publicznych 

Okres realizacji projektu 2014.08.04 - 2015.06.30 2013.04.11 - 2015.06.30

Cele projektu

Projekt dotyczy rozbudowy systemów i infrastruktury informatycznej Miejskiego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach służącej zwiększeniu dostępności 

elektronicznych usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców 

miasta Lędziny oraz pozostałych osób wymagających opieki medycznej w 

Lędzinach. W ramach projektu wdrażanych będzie kilka e-Usług zarówno po stronie 

back jak i front-office. Efektem powyższych działań będzie wzrost dostępności 

elektronicznych usług publicznych świadczonych przez MZOZ. Projekt będzie 

realizowany we wszsytkich Przychodniach należących do MZOZ w celu zapewnienia 

kompleksowej obsługi Pacjentów i usprawnieniu pracy pracowników.

Przedmiotem inwestycji jest wdrożenie w Urzędzie Miasta Lędziny 

innowacyjnego systemu informatycznego, zapewniającego możliwość 

świadczenia elektronicznych usług publicznych (również za 

pośrednictwem wdrożonego systemu uwierzytelnienia i archiwizacji), a 

także usprawniającego system obsługi petenta. Przedsięwzięcie polegać 

będzie na: 1. Zakupie sprzętu komputerowego i infrastruktury sieciowej 

wraz z systemem archiwizacji danych. 2. Zakupie licencji i wdrożeniu 

System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd. Wdrożone 

rozwiązania stanowić będą kompleksowy system zarządzania w Gminie 

Lędziny.

Całkowita wartość projektu 1 179 840,00 998 761,23

Wartość wkładu UE 1 000 314,00 848 947,04

Projekt 1 Projekt 2

Tytuł projektu

Informatyzacja SP ZOZ w Lublińcu w celu podniesienia jakości świadczonych usług Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w 

Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w 

Lublińcu

Nazwa beneficjenta Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w 

Lublińcu

Nazwa województwa śląskie śląskie

Nazwa funduszu EFRR EFRR

Nazwa programu operacyjnego RPO WSL RPO WSL

Nr i nazwa działania 2.2 2.2

Rozwój elektronicznych usług publicznych Rozwój elektronicznych usług publicznych 

Okres realizacji projektu 2013.12.23 - 2015.02.28 2012.10.11 - 2015.06.15

Cele projektu

W ramach projektu zaplanowano: zakup sprzętu informatycznego, zakup 

oprogramowania bazodanowego; zakup 2 zestawów podpisu elektronicznego; zakup 

licencji na oprogramowanie pozwalające zarządzać tzw. ruchem chorych, do obsługi 

izby przyjęć oraz oddziałów i prowadzenia statystyki.

Przedmiotem projektu jest stworzenie nowoczesnych komplementów 

infrastruktury teleinformatycznej składających się z następujących 

elementów: Portal informacyjny, Usługa e-kontrahent, Usługa e-

rejestracja, System Elektronicznej dokumentacji Medycznej, Nowy system 

informatyczny obsługi części medycznej Szpitala, System informatyczny 

analiz kosztów i możliwości, Business Intelligence, e-administracja, 

System serwerowo-macierzowy zapewnienia działania systemów 

informatycznych Szpitala, System bezpieczeństwa łącza internetowego.

Całkowita wartość projektu 227 813,87 3 398 624,19

Wartość wkładu UE 173 756,11 2 887 785,06

Projekty komplementarne Na czym polega komplementarność projektów? (wraz z opisem 

zastosowanych mechanizmów) 

Komplementarność przedstawionych projektów związana jest z 

działaniami w obszarze wdrożenia technologii informacyjno-

komunikacyjnych na terenie Gminy Lubliniec w jednostkach ochrony 

zdrowia.

Na czym polega komplementarność projektów? (wraz z opisem 

zastosowanych mechanizmów) 

Obydwa wymienione projekty kompleksowo przyczynią się do 

zwiększenia dostepności usług publicznych świadczonych drogą 

elektroniczną dla mieszkańców Miasta Lędziny, odpowiednio: w obszarze 

e-zdrowia oraz e-administracji.

Projekty komplementarne

Nr i nazwa działania


