
lp nazwa podmiot realizujący zakres projektu lokalizacja

działanie/poddziała
nie programu 

operacyjnego (jeśli 
dotyczy)

szacowana 
całkowita 

wartość (w zł)

realizowany/e 
cel/e 

operacyjny/e 
GPR

rezultaty i sposób ich 
monitorowania w odniesieniu do 

celów rewitalizacji

1

Rewitalizacja społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców Bytomia 
poprzez aktywizację 
zawodową 

Powiatowy Urząd Pracy Celem przedsięwzięcia będzie: 1. poprawa 
zdolności do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i pozostających bez 
zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową 
osób powyżej 30 roku życia, doskonalenie 
usług pośrednictwa pracy, doradztwo 
zawodowe. 2. Wsparcie osób bezrobotnych 
poprzez aktywizację zawodową mającą na 
celu zdobycie odpowiednich kwalifikacji i 
umiejętności, które pozwolą na aktywną i 
długotrwała obecność na rynku pracy. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

7.1.3
Poprawa zdolności 
do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy 
i pozostających bez 
zatrudnienia - 
konkurs

6 000 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.3 Aktywizacja zawodowa: 883 osoby 
bezrobotne;                                 
Liczba osób, które zdobyły 
doświadczenie zawodowe dzięki 
stażom: 663 osoby
Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu: 110 osób; 
Liczba osób pracujących po 
opuszczeniu programu: 60 osób 
(prace interwencyjne).
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
system SYRIUSZ, rejestry PUP. 

2

Program aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Powiatowy Urząd Pracy
(w partnerstwie z MOPR)

Celem przedsięwzięcia będzie poprawa 
sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych, 
oddalonych od rynku pracy (III profil), 
korzystających z opieki społecznej. W ramach 
przedsięwzięcia planuje się zrealizować 9 
edycji Programu Aktywizacji i Integracji dla 90 
osób bezrobotnych (III profil). Program składa 
się z dwóch bloków działań: integracja 
społeczna, aktywizacja zawodowa. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym – OSI

108 720,00 –   
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.3; 2.1 Wzrost kompetencji społecznych i 
zawodowych.  Wzrost potencjału 
zawodowego. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
Ankieta ewaluacyjna, opinia 
trenera o każdym uczestniku zajęć 
w ramach integracji społecznej, 
umowa o pracę. 

INTERWENCJA SPOŁECZNA

przedsięwzięcia zaplanowane do sfinansowania w ramach środków OSI

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. BYTOM 2020+

WIĄZKA 1 ŚRÓDMIEŚCIE I ROZBARK
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Centrum Wsparcia 
Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie

Celem projektu będzie wzrost dostępności i 
jakości usług wsparcia rodziny poprzez 
działalność Centrum Wsparcia Rodziny, które 
będzie świadczyło usługi społeczne, 
wspierające rodziny biologiczne i zastępcze, a 
także będzie prowadziło szkolenia 
kandydatów do prowadzenia rodzin 
zastępczych, działania wspierające proces 
usamodzielniania wychowanków 
opuszczających pieczę zastępczą. Planowane 
są dwa trzyletnie projekty.

Śródmieście 10 9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

12 443 710,00 2.1 Liczba wspartych miejsc 
świadczenia usług społecznych 
istniejących po zakończeniu 
projektu, rozumiana jako liczba 
zatrudnionych asystentów rodziny -
10;  Liczba wspartych miejsc 
świadczenia usług społecznych 
istniejących po zakończonym 
projekcie, rozumiana jako liczba 
zatrudnionych koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej - 7; 
Liczba osób żonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym - 
410.
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
liczba umów zawartych z 
pracownikami świadczącymi 
wsparcie: asystent rodziny, 
koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej, opiekun 
usamodzielniania.
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Rewitalizacja z Klubem 
Integracji Społecznej

Miasto Bytom/Miejski 
Ośrodek Pomocy 
Rodzinie

Celem przedsięwzięcia jest wzrost zdolności 
do zatrudnienia osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
poprzez wsparcie oferowane przez KIS: 
wsparcie psychologiczne, doradcze, prawne, 
wsparcie w zakresie problemów rodzinnych i 
opiekuńczo-wychowawczych, praca socjalna, 
trening kompetencji i umiejętności 
społecznych oraz profilaktyka zdrowia, 
podstawy obsługi komputera, dostosowanie 
kwalifikacji zawodowych. Planowane są trzy 
dwuletnie projekty.  

Śródmieście 10 9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym – OSI

2 457 600,00 2.1 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu: 24 osoby; 
Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy 
po opuszczeniu programu: 24 
osoby; 
Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu: 24 osoby; 
Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w 
programie: 240 osób; 
Liczba osób z  
niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie: 24 osoby; 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
dokumentacja projektowa, w tym 
dokumenty dostarczone przez 
uczestników potwierdzające 
uzyskane kwalifikacje lub podjęcie 
zatrudnienia.
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Lepszy start Centrum Interwencji 
Kryzysowej i 
Przeciwdziałania 
Uzależnieniom

Przedsięwzięcie będzie polegać na 
uruchomieniu Programu Terapii dla Młodzieży 
między 16-18 r.ż. Projekt ten będzie 
ukierunkowany przede wszystkim na 
aktywizację społeczną i integrację nieletnich, 
wobec których zastosowano środki 
zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 
przestępczości zgodnie z ustawą z dn. 
26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich. Celem projektu będzie walka z 
wykluczeniem społecznym poprzez realizację 
działań profilaktycznych i terapeutycznych. 

Śródmieście 10 9.1.3 Programy 
aktywnej integracji 
osób i grup 
zagrozonych 
wykluczeniem 
społecznym - OSI

1 300 000,00 2.1  minimalizowanie poczucia braku 
możliwości tendencji izolowania się 
od społeczeństwa,                                              
- rozwijanie zaradności życiowej 
poprzez nabycie nowych 
umiejętności społecznych 
(kreowanie pozytywnej postawy 
wobec otoczenia, samokontrola 
zachowań),                                                           
- zwiększenie świadomości 
złożoności nałogowych zachowań,                                           
- liczba osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
objętych programem,                                                    
- liczba osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy po 
zakończeniu programu.

6

Usługi społeczne w 
mieszkaniach 
wspomaganych 

Miasto 
Bytom/organizacja 
pozarządowa

Przedsięwzięcie zakłada uruchomienie co 
najmniej dwóch mieszkań treningowych oraz 
organizację usług społecznych zgodnie z 
obowiązującym standardem przewidzianym 
dla mieszkań wspomaganych. Planuje się 
dwa trzyletnie projekty.

Śródmieście 10 9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym – OSI

2 021 410,00 2.1 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 wsparciem w 
programie - 16                                                      
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
ewidencja osób korzystających ze 
wsparcia mieszkań
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Rewitalizacja społeczności 
wykluczonych – integracja 
społeczna i zawodowa 
grup marginalizowanych 
na rynku pracy 

Centrum Integracji 
Społecznej 
w Bytomiu 

Celem projektu będzie przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu poprzez 
aktywizację zawodową i społeczną, 
przywrócenie ok. 240 osób do uczestnictwa w 
życiu zawodowym i społecznym poprzez 
m.in.: zdobycie kwalifikacji zawodowych w 
ramach indywidualnych programów 
zatrudnienia socjalnego, edukowanie w 
zakresie ekonomii społecznej, motywowanie 
do świadomego i aktywnego podejścia do 
własnej przyszłości zawodowej. Planowane 
działania będą zmierzać do poszerzenia oferty 
programowej dla grup wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
wypracowanie komplementarnego systemu 
wsparcia poprzez wdrożenie modelu 
aktywizacji zawodowej i społecznej, 
podejmowanie działań wywołujących zmianę 
świadomościową w rodzinach uczestników 
projektu. 

Rozbark 12 9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym – OSI

3 510 526,00 1.3; 2.1 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem  - 
240 osób; 
Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje i umiejętności 
zawodowe po opuszczeniu 
programu: 60 osób; 
Aktywizacja zawodowa poprzez 
realizację zatrudnienia socjalnego: 
120 osób;
Uczestnictwo w zajęciach, 
szkoleniach oraz zdobycie lub 
uzupełnienie umiejętności 
ułatwiających powrót bądź 
zaistnienie na rynku pracy: 120 
osób.                                             
Liczba osób poszukujących pracy 
po zakończeniu programu - 60 
osób                              Liczba 
osób  pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi 
na własny rachunek) - 24 osoby
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
ewidencja zatrudnienia; ewidencja 
wydanych zaświadczeń o 
ukończonych szkoleniach/kursach 
zawodowych, ewidencja zajęć 
terapeutycznych, edukacyjnych, 
grup wsparcia, badania ankietowe, 
monitoring absolwentów 
przedsięwzięcia.

8

Kompleksowe, 
alternatywne 
i aktywizacyjne usługi 
terapeutyczne dla osób 
przewlekle psychicznie  
chorych – mieszkańców 
miasta Bytom, w tym 
mieszkańców DPS dla 
Dorosłych 

Gmina Bytom/Dom 
Pomocy Społecznej dla 
Dorosłych 

Celem projektu będzie przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu osób przewlekle 
psychicznie chorych, przejście od form 
pomocy instytucjonalnej do form wsparcia 
środowiskowego osób przewlekle psychicznie 
chorych, aktywizacja społeczna osób 
przewlekle chorych psychicznie, poprzez 
działania mające na celu ich pełne 
uczestnictwo w życiu społecznym, 
wprowadzenie alternatywnych form 
terapeutycznych dla tych osób, wzrost 
dostępu do usług mających na celu włączenie 
społeczne, aktywizacja zawodowa osób 
przewlekle psychicznie chorych.  

Śródmieście 10               
Śródmieście Północ 
13                            
Śródmieście Zachód 
11

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

2 000 000,00 1.3; 2.1 Przejście osób z opieki 
instytucjonalnej do opieki 
środowiskowej lub zapobieżenie 
sytuacjom umieszczenia osób w 
opiece instytucjonalnej. 
Aktywizacja zawodowa oraz 
podniesienie przez nich 
kompetencji osobistych i 
zawodowych. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
wyniki badań psychologicznych 
określające sytuację beneficjenta 
po zakończonym projekcie, testy, 
ankiety, arkusze oceny. 
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Szansa na lepszy start w 
życiu – wsparcie dzieci i 
młodzieży z 
instytucjonalnej pieczy 
zastępczej pochodzącej z 
rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza „Szansa 
dla Dziecka” Partnerzy: 
Dom Dziecka nr 1; 
MOPR; Stowarzyszenie – 
Śląski oddział terenowy 
Towarzystwa Rozwijania 
Aktywności Dzieci 
„Szansa” Bytomiu.

Celem projektu będzie przygotowanie 
wychowanków instytucjonalnej pieczy 
zastępczej do godnego startu w dorosłe życie 
i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po 
osiągnięciu pełnoletności. Prowadzone będą 
zajęcia dodatkowe, zajęcia profilaktyczne i 
socjoterapeutyczne, aktywizacja turystyczno-
sportowa, rekreacyjna i  kulturalna. 

poza obszarem 
rewitalizacji - 
działania skierowane 
do osób z obszaru 
rewitalizacji

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

630 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.1 Wsparcie 150 osób z 3 placówek 
instytucjonalnej pieczy zastępczej, 
Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po 
zakończeniu projektu: 9 osób. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
umowa o pracę/oświadczenie o 
podjęciu zatrudnienia. 

10

Aktywna reintegracja 
społeczno-zawodowa 
Bytomia

Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. 

Celem projektu będzie aktywizacja społeczno-
zawodowa mieszkańców, a w konsekwencji 
wzrost zatrudnienia i podniesienie kapitału 
społecznego. Zakres działań w ramach 
projektu: kompleksowe programy integracji 
społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych; kompleksowe programy 
aktywizacji skierowane do osób 
usamodzielnianych, programy na rzecz 
wzmacniania potencjału społecznego i 
zawodowego lokalnych społeczności z 
uwzględnieniem działań: opartych o 
samopomoc, środowiskowych, 
prozatrudnieniowych, edukacyjnych. Wyżej 
wymienione działania będą ukierunkowane na 
wsparcie indywidualne osób i grup 
zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem.   

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.1.3 
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym - OSI

50 000 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.1 Aktywizacja zawodowa oraz 
zatrudnienie grupy ok. 600 osób 
Źródło weryfikacji wskaźnika: brak 
danych
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Aktywizacja Bytomskich 
Przedsiębiorców

Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. we współpracy z 
PUP, inkubatorem i izbą 
handlową 

W ramach przedsięwzięcia planuje się 
utworzyć nowe miejsca pracy dla 
mieszkańców, rozwój społeczno – 
gospodarczy, wsparcie rozwoju mikro i 
małych przedsiębiorstw (Start-up-ów), rozwój 
klubów, punktów hobbistycznych. Projekt 
będzie skierowany do osób bezrobotnych i 
nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia, 
które planują rozpocząć działalność 
gospodarczą. Projekt będzie obejmować 
szkolenia i doradztwo związane z 
uruchomieniem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej, przyznanie dotacji w wysokości 
23 500,00 zł oraz wsparcia pomostowego w 
wysokości 1 400,00 zł miesięcznie przez 
pierwsze 12 miesięcy.

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

7.3.3
Promocja 
samozatrudnienia – 
konkurs

3 700 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2 Wskaźnik: brak danych.
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
umowy na uczestnictwo w 
projekcie, liczba wypłaconych 
dotacji oraz dane CEIDG.

12

Wysoka jakość edukacji 
przedszkolnej - dodatkowe 
miejsce w przedszkolach 

Miasto Bytom/Wydział 
Edukacji

Projektem zostaną objęte wybrane 
przedszkola w Śródmieściu oraz przedszkole 
w dzielnicy Bobrek. Zostaną tam utworzone 
nowe grupy przedszkolne, nastąpi 
doposażenie sal oraz zaplanowane będą 
szkolenia dla nauczycieli oraz dodatkowe 
zajęcia dla dzieci. 

Śródmieście 10 
Bobrek 8

11.1.3
Wzrost 
upowszechnienia 
wysokiej jakości 
edukacji 
przedszkolnej - 
konkurs

4 470 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie obszary

1.3; 2.1 Ilość nowych miejsc dla dzieci 3-4 
letnich, ilość nauczycieli, którzy 
nabyli nowe umiejętności, ilość 
godzin dodatkowych zajęć 
organizowanych w przedszkolach, 
ilość dzieci objętych dodatkowymi 
zajęciami (na chwilę obecną brak 
danych liczbowych)

13

Bytomskie Centrum 
Aktywności Społecznej – 
działalność społeczna 
bytomskich harcerzy

Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 
Śląska - Hufiec Bytom

Celem projektu będzie stworzenie miejsc 
dających możliwość nawiązania bliskiego 
kontaktu z dziećmi i młodzieżą, których 
rodziny są niewydolne wychowawczo, a dzieci 
są nieprzygotowane do wejścia w dorosłe 
życie. Drugim obszarem działania Centrum 
będzie inkubator projektowy – jego zadaniem 
będzie wyjście w dzielnice, podwórka i inne 
miejsca wymagające wsparcia 
zdiagnozowanego w programie rewitalizacji. 
W ramach zadań programowych 
realizowanych w Centrum oraz w 
społeczności lokalnej młodzież uczestnicząca 
w projekcie będzie rozwijać kompetencje 
kluczowe. 

Śródmieście 10                 
Śródmieście Zachód 
11                                  
Śródmieście Północ 
13

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

4 500 000,00 1.1; 2.1 Liczba wspartych w programie 
miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu: 1                                      
. Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 
obecności, dokumentacja 
fotograficzna, dzienniki zajęć. 
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Centrum Aktywizacji 
Mieszkańców Bytomia – 
„Czas na kolor”

Stowarzyszenie IOGT 
Polska 

Celem projektu będzie stworzenie warunków 
umożliwiających poszerzanie horyzontów 
dzieci, młodzieży, dorosłych do rozwoju 
osobistego, aktywnego przyłączenia się w 
życie społeczne. W utworzonym Centrum 
Aktywizacji Mieszkańców Bytomia będzie 
funkcjonować świetlica środowiskowa "Czas 
na kolor", Klub Aktywności Rozmaitych, 
Centrum Aktywizacji Społecznej dla 
dorosłych, Biuro Bytomskiego Wolontariatu. 
Centrum będzie realizować zadania z zakresu 
pomocy społecznej, poprzez aktywizację 
społeczno-zawodową i kulturalno-oświatową 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Śródmieście 10                       
Śródmieście Północ 
13                          
Śródmieście Zachód 
11            Rozbark 
12                             
Bobrek 8 

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

5 000 000,00 -                 
łączna kwota na 

wszystkie 
podobszary

2.1; 2.2 Wzrost dostępności i jakości usług 
społecznych zapobiegających 
ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu. Źródło weryfikacji 
wskaźnika: listy obecności.
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Bytomski Inkubator 
Przedsiębiorczości 

Stowarzyszenie 
Współpracy Regionalnej 
we współpracy z 
Bytomską Izbą 
Przemysłowo-Handlową 

Celem projektu będzie aktywizacja zawodowa 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
prowadząca do stabilnego zatrudnienia. 
Utworzony zostanie Bytomski Inkubator 
Przedsiębiorczości, który będzie określał 
indywidualne potrzeby beneficjentów, 
świadczył usługi doradcze oraz szkolenia 
podnoszące kompetencje zawodowe i 
społeczne. Osoby wykazujące cechy 
przedsiębiorcze otrzymają wsparcie 
ukierunkowane na samo zatrudnienie. Celem 
utworzonego Bytomskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości będą: skuteczne 
wspieranie aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez zatrudnienia, inicjowanie i 
wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw, w 
tym przedsiębiorstw społecznych, tworzących 
trwałe miejsca pracy dla osób 
defaworyzowanych, aktualizacja kwalifikacji, 
wiedzy i umiejętności osób pozostających bez 
zatrudniania, zwiększające ich szanse na 
rynku pracy.

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.3.1
Wsparcie sektora 
ekonomii społecznej 
– konkurs

4 800 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2; 1.3 Liczba osób bezrobotnych objętych 
wsparciem: 120; Liczba osób 
pracujących po opuszczeniu 
programu: 85 osób. Źródło 
weryfikacji wskaźnika: liczba umów 
o pracę, liczba potwierdzeń 
skorzystania z usługi doradczo – 
szkoleniowej. 
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Bytomskie Centrum 
Inicjatyw Społecznych 

Stowarzyszenie 
Współpracy Regionalnej 
we współpracy z 
Fundacją Pracownia 
Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia”

Celem przedsięwzięcia będzie utworzenie 
Bytomskiego Centrum Inicjatyw Społecznych, 
które będzie nastawione m.in. na 
wykorzystanie innowacyjnych modeli do 
tworzenia miejsc pracy w obszarze usług 
społecznych, w szczególności dla 
bezrobotnych osób młodych oraz osób z 
ograniczoną sprawnością. Ponadto 
działalność Centrum będzie polegać m.in. na 
inicjowaniu zmian społecznych, które 
przyczynią się do poprawy życia 
mieszkańców, tworzeniu przedsiębiorstw 
społecznych. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.1.3 Programy 
aktywnej integracji 
osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym - OSI

4 933 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2; 1.3; 2.1 Liczba osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem: 300 osób. 
Liczba projektów zrealizowanych w 
pełni lub częściowo przez 
partnerów społecznych lub 
organizacje pozarządowe: 25. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 
obecności, dokumentacja z 
monitoringu działalności Centrum. 
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Innowacyjny system usług 
opiekuńczych dla osób 
starszych w mieście 
Bytomiu 

Consultiva Sp. o.o. we 
współpracy ze 
Stowarzyszeniem 
Współpracy Regionalnej 

Celem przedsięwzięcia będzie dostarczenie 
nowoczesnych usług opiekuńczych osobom 
starszym, wymagającym opieki. Projekt 
dotyczy organizacji usług opiekuńczych 
świadczonych osobom niesamodzielnym w 
formule środowiskowej, prowadzonej w 
miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze 
świadczone będą w oparciu o nowoczesne 
technologie informatyczne.   

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

1 993 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.1; 2.2 Usługi opiekuńcze dla 40 osób w 
celu umożliwienia członkom rodzin 
podjęcia aktywności zawodowej; 
Rozwój usług opiekuńczych w 
oparciu o nowoczesne technologie. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
raporty, miesięczne potwierdzenia 
wykonania usług opiekuńczych 
przez rodziny osób starszych, 
dokumenty potwierdzające 
zatrudnienie opiekunek, wyniki 
badań satysfakcji klientów.
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Innowacyjny system usług 
opiekuńczych dla osób 
starszych w mieście 
Bytomiu 

S-Print 2 Sp. z o. o. we 
współpracy ze 
Stowarzyszeniem 
Współpracy Regionalnej

Celem przedsięwzięcia będzie dostarczenie 
nowoczesnych usług opiekuńczych osobom 
starszym, wymagającym opieki. Projekt 
dotyczy organizacji usług opiekuńczych 
świadczonych osobom niesamodzielnym w 
formule środowiskowej, prowadzonej w 
miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze 
świadczone będą w oparciu o nowoczesne 
technologie informatyczne.   

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

1 995 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.1; 2.2 Usługi opiekuńcze dla 40 osób w 
celu umożliwienia członkom rodzin 
podjęcia aktywności zawodowej; 
Rozwój usług opiekuńczych w 
oparciu o nowoczesne technologie. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
raporty, miesięczne potwierdzenia 
wykonania usług opiekuńczych 
przez rodziny osób starszych, 
dokumenty potwierdzające 
zatrudnienie opiekunek, wyniki 
badań satysfakcji klientów.



19

Innowacyjny system usług 
opiekuńczych dla osób 
starszych w mieście 
Bytomiu 

Stowarzyszenie 
Współpracy Regionalnej 
we współpracy z 
Silvermedia Sp. z o.o. 

Celem projektu będzie dostarczenie 
nowoczesnych usług opiekuńczych osobom 
niesamodzielnym (osobom starszym), w 
formule środowiskowej, prowadzonej na 
terenie miasta. Wysokiej jakości usługi 
opiekuńcze będą świadczone dla 40 
mieszkańców należących do grupy osób 
zagrożonych m.in. wykluczeniem społecznym. 
Usługi opiekuńcze świadczone będą w 
oparciu o nowoczesne technologie 
informatyczne umożliwiające nadzór nad 
pracą opiekunek oraz zbieranie danych o 
parametrach życiowych podopiecznych. 
Zostaną oni dodatkowo objęci 
specjalistycznymi usługami doradztwa. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

1 993 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.1; 2.2 Usługi opiekuńcze dla 40 osób w 
celu umożliwienia członkom rodzin 
podjęcia aktywności zawodowej; 
rozwój usług opiekuńczych w 
oparciu o nowoczesne technologie. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
raporty, miesięczne potwierdzenia 
wykonania usług opiekuńczych 
przez rodziny osób starszych, 
dokumenty potwierdzające 
zatrudnienie opiekunek, wyniki 
badań satysfakcji klientów.
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Program wsparcia osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w ramach 
działalności Świetlicy 
Terapeutycznej 

Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z 
Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w 
Bytomiu 

Celem projektu będzie utworzenie Świetlicy 
Terapeutycznej, z której korzystać będą 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną po 
ukończeniu edukacji. Świetlica zapewni im 
ciągłość rewalidacji i rehabilitacji, także tej 
społecznej. 

Śródmieście 10               
Śródmieście Północ 
13                    
Śródmieście Zachód 
11

9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym – OSI

2 000 000,00 1.3; 2.1, 2.2 Liczba osób niepełnosprawnych 
objętych wsparciem w programie: 
20 osób; Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla osób 
wykluczonych społecznie: 20 osób; 
Liczba osób zatrudnionych do 
pracy zagrożonych bezrobociem: 
15 osób. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: lista 
uczestników.
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Mieszkania Treningowe – 
wsparcie osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną na drodze do 
samodzielności 

Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z 
Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w 
Bytomiu 

Celem projektu będzie wzrost samodzielności 
i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 
osób z niepełnosprawnością poprzez 
utworzenie mieszkań treningowych, w których 
prowadzone będą treningi z zakresu terapii 
społecznej. Treningi będą mieć na celu 
przygotowanie grupy osób uczestniczących 
na co dzień w różnego typu placówkach 
wsparcia dziennego do samodzielnego (lub 
przy minimalnym wsparciu) życia w otwartym 
środowisku oraz ochrona ich przed 
wykluczeniem społecznym. 

Śródmieście 10               
Śródmieście Północ 
13                      
Śródmieście Zachód 
11

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

632 000,00 1.3; 2.1; 2.2 Liczba utworzonych miejsc 
świadczenia terapii społecznej w 
formie mieszkalnictwa 
treningowego: 10 miejsc. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 
obecności, kwestionariusze 
diagnozy. 
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„Podwórka bez przemocy” 
– program z zakresu 
pedagogiki podwórkowej w 
rejonie Bobrka, Rozbarku i 
Śródmieścia

Centrum Misji 
Ewangelizacji Kościoła 
Ewangelicko-
Augsburskiego w RP

Celem przedsięwzięcia będzie wyrównywanie 
szans edukacyjnych oraz społecznych 124 
dzieci w wieku od 5 do 18 lat z obszarów 
objętych rewitalizacją, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, spędzających 
swój wolny czas na ulicy, poprzez 
uczestnictwo w programie edukacyjnym 
Szkoły Mobilnej i programie pedagogiki ulicy. 
W ramach przedsięwzięcia planuje się: 
organizację szkoleń dla pedagogów ulicy, 
prowadzenie zajęć dla dzieci na podwórkach z 
użyciem Szkoły Mobilnej dla dzieci w 
społeczności lokalnej, prowadzenie zajęć dla 
grup dzieci wymagających indywidualnego 
kontaktu, organizację Festiwalu Zabawy, Dnia 
Dziecka, organizację półkolonii. 

Śródmieście 10                       
Śródmieście Północ 
13                       
Śródmieście Zachód 
11            Rozbark 
12                             
Bobrek 8 

9.2.3
Rozwój usłg 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

1 500 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

2.1; 2.2 Liczba dzieci objętych programem 
z zakresu pedagogiki ulicy: 48 
osób; Liczba dzieci objętych 
programem Szkoły Mobilnej: 200 
osób; Liczba osób przeszkolonych 
z zakresu pedagogiki ulicy: 24 
osoby; Zagospodarowanie czasu 
wolnego 600 dzieciom podczas 
Festiwalu Zabawy. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 
obecności, karty ewaluacyjne, 
umowy wolontariackie, listy 
uczestników imprez. 
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Klub Integracji Społecznej 
na Rozbarku

Parafia św. Jacka w 
Bytomiu

Celem projektu będzie utworzenie Klubu 
Integracji Społecznej, którego działalność 
będzie zogniskowana na przeciwdziałaniu 
wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych 
oraz prowadzenie długofalowych i 
wszechstronnych działań mających na celu 
przygotowanie tych osób do aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym i 
zawodowym, prowadzenie poradnictwa 
psychologicznego, prawnego i zawodowego, 
organizowanie działań o charakterze 
terapeutycznych i edukacyjnych, prowadzenie 
działań samopomocowych w zakresie 
zwiększenia aktywności społecznej, integracja 
działań lokalnych. 

Śródmieście 10                        
Śródmieście Północ 
13

9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym – OSI

2 200 000,00 1.3; 2.1; 2.2 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w 
programie: 100 osób, Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu: 35 osób. 
Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu: 17 osób. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
formularze zgłoszeniowe, 
monitoring uczestnictwa na 
zajęciach prowadzonych przez 
świetlicę środowiskową, 
oświadczenia uczestników 
projektu, potwierdzenia uzyskania 
kwalifikacji/zatrudnienia.
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Świetlica Środowiskowa 
"Rozbark dla Młodych"

Parafia św. Jacka w 
Bytomiu

Celem projektu będzie wzrost dostępności i 
jakości usług społecznych zapobiegających 
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 150 
osób w Bytomiu. Realizacja przedsięwzięcia 
obejmować będzie: rozwój umiejętności 
interpersonalnych, wzmocnienie więzi z 
rodziną, środowiskiem lokalnym, umiejętności 
rozwiązywania problemów, pomoc 
dydaktyczna i wsparcie rodziny.

Śródmieście 10                                
Śródmieście Północ 
13

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

2 150 000,00 1.3; 2.1; 2.2 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w 
programie: 150 osób, Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracujący, 
uczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywających 
kwalifikacje, pracujących po 
opuszczeniu programu: 20 osób. 
Liczba wspartych w programie 
miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu: 1 szt. Źródło 
weryfikacji wskaźnika: formularze 
zgłoszeniowe, monitoring 
uczestnictwa na zajęciach 
prowadzonych przez świetlicę 
środowiskową, oświadczenia 
uczestników projektu.
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Couveuse Bytom Consultiva Sp. o.o. we 
współpracy z Wydziałem 
Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Śląskiej 

Celem projektu będzie aktywizacja zawodowa 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
prowadząca do stabilnego zatrudnienia. Cel 
ten zostanie osiągnięty poprzez wsparcie 
osób pozostających bez zatrudnienia w 
rozpoczynaniu indywidualnej działalności 
gospodarczej w sferze usług. Usługi 
aktywizacji dostępne będą dla wszystkich 
osób poszukujących pracy (doradztwo, 
szkolenia). Działania: inicjowanie i wspieranie 
innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym 
przedsiębiorstw społecznych, aktualizacja 
kwalifikacji, wiedzy i umiejętności osób 
pozostających bez zatrudnienia oraz ich 
skuteczna aktywizacja zawodowa. 

Śródmieście 10                       
Śródmieście Północ 
13                   
Śródmieście Zachód 
11            Rozbark 
12                             
Bobrek 8                                 
Kolonia Zgorzelec 19

7.3.3
Promocja 
samozatrudnienia – 
konkurs

4 866 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary 

1.2; 1.3; 2.1; 2.2 Liczba osób bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 130 osób. 
Liczba osób pracujących po 
opuszczeniu programu: 90 osób. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
umowy o pracę, skorzystanie z 
usługi doradczo-szkoleniowej. 
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Program „Godna starość” Fundacja „Inicjatywa” w 
ewentualnej współpracy z 
JST

Celem projektu będzie wzrost aktywności 
zawodowej i społecznej bezrobotnych oraz 
poszukujących pracy w tym nieaktywnych 
zawodowo, niepełnosprawnych poprzez 
wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz 
środowiskowe w formie utworzonego Centrum 
Dziennego Pobytu „NESTOR”. Ponadto 
prowadzona będzie aktywizacja społeczno - 
zawodowa „JUNIOR – SENIOR”, której celem 
będzie przygotowanie osób do wykonywania 
zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej 
oraz aktywizacja społeczno – zawodowa 
rodzin, w ramach której uczestnicy zostaną 
skierowani na trening rozwojowo – 
motywacyjny.

Śródmieście 10                                 
Śródmieście Zachód 
11                                  
Rozbark 12                             
Bobrek 8 

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

3 500 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.1; 2.2 Liczba osób, która uzyska 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu: 40 osób. Liczba osób 
wspartych w programie: 150 osób. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
formularze zgłoszeniowe, 
monitoring uczestnictwa na 
zajęciach prowadzonych przez 
świetlicę środowiskową, 
oświadczenia uczestników 
projektu, potwierdzenia uzyskania 
kwalifikacji/zatrudnienia.
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Program 
„Międzypokoleniowe 
Centrum Integracji”

Fundacja „Inicjatywa” w 
ewentualnej współpracy z 
JST

Celem projektu będzie zwiększenie ilości 
usług w zakresie organizacji czasu wolnego 
dla mieszkańców modernizowanej przestrzeni 
publicznej i społecznej oraz zwiększenie 
integracji i aktywizacji osób starszych i z 
niepełnosprawnością poprzez dopasowane 
narzędzia i instrumenty. Utworzenie MCI, 
które będzie realizowało zadania związane z 
włączeniem mieszkańców w kształtowaniu ich 
miejsca zamieszkania. 

Śródmieście 10                                 
Śródmieście Zachód 
11                       
Rozbark 12                             
Bobrek 8 

9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym – OSI

2 091 600,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

2.1; 2.2; 3.2 Realizacja 5 inicjatyw lokalnych; 
organizacja warsztatów dla 100 
mieszkańców; utworzenie jednego 
punktu wolontariatu - 10 
wolontariuszy; udział 200 
mieszkańców w festynie, 
utworzenie jednej grupy 
samopomocowej dla osób 
starszych i jednej dla osób z 
niepełnosprawnością; organizacja 
dwóch wycieczek (osoby starsze i 
osoby z niepełnosprawnością i ich 
otoczenie).
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 
obecności, dokumentacja 
zdjęciowa, umowy wolontariackie. 
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Program „Aktywny senior” Fundacja „Inicjatywa” w 
ewentualnej współpracy z 
JST

Celem projektu będzie zrost dostępności i 
jakości usług społecznych zapobiegających 
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez 
poprawę jakości życia osób starszych (60 r.ż.) 
i samotnych poprzez możliwość skorzystania 
z różnorodnych form wsparcia: spotkania ze 
specjalistami tj. lekarz, radca prawny, 
warsztaty, spotkania integracyjne oraz 
wdrożenie systemu opieki w domach 
uczestników projektu (np. teleopieka). 

Śródmieście 10                                 
Śródmieście Zachód 
11                             
Rozbark 12                             
Bobrek 8 

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

2 130 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

2.1; 2.2 Utworzenie jednego punktu 
spotkań dla osób starszych. Źródło 
weryfikacji wskaźnika: listy 
uczestników, dokumentacja 
fotograficzna.
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Rozwój usług społecznych 
poprzez utworzenie 
Centrum Usług 
Społecznych

Bytomskie Centrum 
Wsparcia

Celem projektu będzie wzrost dostępności i 
jakości usług zapobiegających wykluczeniu 
społecznemu oraz deinstytucjonalizacja i 
wsparcie w środowisku poprzez utworzenie 
Centrum Usług Społecznych, w ramach 
którego m.in. zostanie utworzonych 30 
nowych miejsc opieki dziennej w 
nowoutworzonym Dziennym Domu Pomocy i 
dostarczenie wysokiej jakości świadczeń 
opiekuńczych, zapewnienie posiłków, 
psychoterapia, usługi edukacyjne, terapia 
zajęciowa, szeroka oferta zajęć 
terapeutycznych. 

Śródmieście 10 9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

984 550,00 2.1; 2.2 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objetych usługami 
społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie - 
30 osób                                                             
Liczba wspartych w programie 
miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu - 1 

30

Zespół mieszkań 
wspomaganych ze 
środowiskowym 
wsparciem dziennym

Bytomskie Centrum 
Wsparcia

Przedsięwzięcie obejmuje uruchomienie 
zespołu mieszkań wspieranych, oferujących 
łącznie 15 nowych miejsc, wraz z elementami 
środowiskowego wsparcia dziennego oraz 
pracę z uczestnikami projektu. 

Śródmieście 10                       
Śródmieście Północ 
13          Śródmieście 
Zachód 11            
Rozbark 12                             
Bobrek 8                                      
Kolonia Zgorzelec 19

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych - OSI

1 200 000,00 2.1; 2.2 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie - 
15 Liczba wspartych w programie 
miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu, rozumianych 
jako liczba dostępnych miejsc w 
mieszkaniach wspomaganych - 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.                                    
Źródło weryfikacji wskaźnika:    
Wykorzystanie opracowanych 
narzędzi ewaluacyjnych i 
monitorujących: testy, ankiety, 
arkusze oceny. Sprawozdawczość 
w zakresie dostępności miejsc 
świadczonych usług społecznych w 
mieszkaniach wspieranych.
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Umiem się uczyć Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. we współpracy z 
Wydziałem Edukacji

Celem przedsięwzięcia będzie kształtowanie 
kompetencji kluczowych ze szczególnym 
uwzględnieniem uczenia się, kreatywności, 
pracy zespołowej i silnie wpływających na 
integrację grupy i zmianę postrzegania 
nauczycieli przez uczniów. Podniesienie 
poziomu edukacji w szkołach podstawowych 
poprzez warsztaty efektywnej nauki i pracy 
zespołowej oraz twórczego myślenia w 
ramach zajęć wyrównawczych. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

11.1.4
Poprawa 
efektywności 
kształcenia ogólnego 
- konkurs

3 873 548,56 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary 

2.1 Wzrost kompetencji kluczowych u 
uczniów. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: brak 
danych.
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Jak w rodzinie – 
utworzenie zespołu 
placówek opiekuńczo – 
wychowawczych 

Miasto Bytom Celem projektu będzie wzrost dostępności i 
jakości usług opiekuńczo – wychowawczych 
świadczonych na rzecz dzieci przebywających 
w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 
deinstytucjonalizacja zmierzająca do ich 
świadczenia w lokalnej społeczności, w 
warunkach jak najbardziej zbliżonych do 
warunków domowych i rodzinnych (w 
placówkach do 14 dzieci). 

Śródmieście 10                       
Śródmieście Północ 
13                           
Śródmieście Zachód 
11            Rozbark 
12                             

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych - OSI

6 803 700,00 2.1 Liczba wspartych w programie 
miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu: 14 miejsc (1 
centrum). Źródło weryfikacji 
wskaźnika: dzienniki zajęć, listy 
obecności.
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Rewitalizacja społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców Bytomia 
poprzez specjalistyczne 
szkolenia zawodowe w 
wybranych zawodach 
rzemieślniczych 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Bytomiu

Celem przedsięwzięcia będzie powstrzymanie 
degradacji miasta w sferze społecznej i 
zminimalizowanie problemów społecznych 
wynikających z bezrobocia poprzez 
specjalistyczne szkolenia zawodowe w 
wybranych zawodach rzemieślniczych oraz 
aktywizację zawodową osób bezrobotnych. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

7.1.3
Poprawa zdolności 
do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy 
i pozostających bez 
zatrudnienia – 
konkurs

1 300 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary 

1.1; 1.3 Aktywizacja zawodowa 70 osób 
bezrobotnych, zdobycie kwalifikacji 
zawodowych przez 70 osób, 
zdobycie doświadczenia 
zawodowego przez 60 osób dzięki 
odbytym stażom. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
system SYRIUSZ, rejestry PUP.



34

Program Aktywności 
Lokalnej

Fundacja „Inicjatywa” w 
ewnetualnej współpracy z 
JST

Celem projektu będzie wzrost aktywności 
społecznej mieszkańców, zwłaszcza z grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
poprzez realizację działań środowiskowych o 
charakterze integracyjnym zgodnym z metodą 
organizowania społeczności lokalnej. 

Śródmieście 10               
Śródmieście Północ 
13                      
Śródmieście Zachód 
11

9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym - OSI

276 000,00 2.1; 2.2 Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 
obecności ze spotkań.
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Dajmy szansę Prodictum Sp. z o.o. we 
współpracy ze 
Specjalnym Ośrodkiem 
Wychowawczym nr 2 w 
Bytomiu, Bytomską 
Agencją Rozwoju 
Inwestycji Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia będzie aktywna 
integracja o charakterze społeczno-
zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym 54 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Uczestnicy projektu będą mieli 
możliwość m.in. podniesienia kwalifikacji, 
zdobycia nowych kompetencji, udziału w 
stażach zawodowych. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym - OSI

972 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.2; 1.3; 2.1; 2.2 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w 
programie: 31 osób, Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu: 22 osoby. 
Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu: 12 osób. 
Liczba osób z 
niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie: 8 osób.  
Źródło weryfikacji wskaźnika: kopia 
umowy o pracę, listy obecności, 
zaświadczenie o podjęciu nauki lub 
szkolenia.
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Nowe horyzonty 
zawodowe

Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. 

Celem przedsięwzięcia będzie realizacja 
programu zwolnień monitorowanych 
(outplacement grupowy), w tym pomoc 
osobom objętym redukcją zatrudnienia w 
znalezieniu nowego miejsca pracy. W ramach 
projektu planuje się przeprowadzić serię 
działań m.in.: poradnictwo indywidualne, 
wsparcie psychologiczne, job coaching, 
warsztaty z kompetencji społecznych, 
szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, 
wsparcie doradcze dla nowopowstałych firm.  

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

7.4.2
Outplacement - 
konkurs

2 760 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2; 1.3 Wskaźniki: brak danych. Źródło 
weryfikacji wskaźnika: formularze 
rekrutacyjne, listy obecności, 
umowy o zatrudnienie/staż.
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Droga do aktywności 
zawodowej 

Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. 

Celem przedsięwzięcia będzie podjęcie i 
utrzymanie zatrudnienia przez osoby należące 
do grup o szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy, w tym osób z 
niepełnosprawnościami, długotrwale 
bezrobotnych, osoby po 50 roku życia, o 
niskich kwalifikacjach, kobiety, dzięki 
instrumentom rynku pracy służącym 
indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w 
zakresie określenia ścieżki zawodowej, 
instrumentom i usługom rynku pracy 
skierowanym do osób, u których 
zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub 
zdobycia nowych umiejętności i kompetencji 
oraz instrumentom i usługom rynku pracy 
służącym zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców, przedsiębiorców.

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

7.1.3 
Poprawa zdolności 
do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy 
i pozostających bez 
zatrudnienia – 
konkurs

2 150 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2; 1.3; 2.1;  
2.2

Wskaźniki: brak danych. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
formularze rekrutacyjne, listy 
obecności, umowy o 
zatrudnienie/staż.
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Opiekuńczy Bytom – 
utworzenie centrum 
wsparcia opiekunów 
nieformalnych

Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. we współpracy z 
Euro-support Bytom i 
Krajowym Instytutem 
Gospodarki Senioralnej

Celem przedsięwzięcia będzie zwiększenie 
dostępu do usług społecznych świadczonych 
w Bytomiu na rzecz osób niesamodzielnych, 
starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą 
przeciwdziałać ich marginalizacji i 
wykluczeniu społecznemu. Projekt zakłada 
zwiększenie realizowanych usług 
społecznych, świadczonych w mieście 
poprzez rozwój usług asystenckich i 
opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi 
obejmujących m.in.: realizację usług 
opiekuńczych, o których mowa w ustawie z 
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej, realizację usług asystenckich na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami/rodzin z 
dziećmi z niepełnosprawnościami, 
podnoszenie kompetencji i kwalifikacji 
opiekunów faktycznych i personelu służb 
świadczących usługi w społeczności lokalnej. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych - OSI

4 950 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

2.1; 2.2 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywających 
kwalifikacje, pracujących po 
opuszczeniu programu: 150 osób.
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
formularze rekrutacyjne, listy 
obecności, umowy o 
staże/zatrudnienie. 
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Opiekunowie są wśród nas Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. we współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi

Celem przedsięwzięcia będzie przygotowanie 
osób 60+ do pełnienia roli opiekunów 
nieformalnych poprzez edukację z zakresu 
bieżącej opieki nad seniorem, pierwszej 
pomocy, możliwości udziału w aktywności 
obywatelskiej, nowoczesnych technologii itp. 
Działania projektu obejmą: stworzenie grup 
samopomocowych; zwiększenie aktywności 
uczestników projektu poprzez podnoszenie 
aktywności społecznej osób starszych w 
zakresie świadczenia usług społecznych na 
rzecz innych seniorów i w zakresie opieki nad 
samym sobą poprzez propagowanie korzyści 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego; bank 
czasu seniora.

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym - OSI

720 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.2 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w 
programie: 80 osób, Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywających 
kwalifikacje, pracujących po 
opuszczeniu programu: 50 osób. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
formularze rekrutacyjne, listy 
obecności, umowy o 
zatrudnienie/staż.
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Rewitalizacja społeczna 
Dzielnicy Bobrek, Rozbark 
i Śródmieście

Fundacja Flexi Mind Działania w ramach projektu przewidują 
kompleksowe wsparcie dla osób ubiegających 
się o przyznanie mieszkania komunalnego 
zagrożonych/wykluczonych społecznie oraz 
działania na rzecz społeczności 
zamieszkującej dzielnice Bobrek, Rozbark, 
Śródmieście. 

Bobrek 8                                  
Rozbark 12                    
Śródmieście 10               
Śródmieście Zachód 
11                            
Śródmieście Północ 
13

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

2 000 000,00 - 
łączna kwota na 

wszystkie obszary

2.1; 2.2 Wskaźniki: liczba indywidualnych 
diagnoz, Indywidualnych Planów 
Działania, godzin 
przeprowadzonych szkoleń i 
warsztatów, liczba godzin 
udzielonego doradztwa, liczba 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem 
(brak danych liczbowych na chwilę 
obecną). Wskaźniki będą 
monitorowane na podstawie ankiet 
i testów. 
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Bytomski Ośrodek 
Aktywności 

Stowarzyszenie 
Niezależna Grupa 
Popularyzatorów Nauki 
EKSPERYMENTATORZY 
we współpracy z innymi 
stowarzyszeniami i 
fundacjami 

Celem projektu będzie wzmocnienie 
aktywności społecznej oraz zawodowej 
społeczności lokalnej poprzez: działania 
społeczno - obywatelskie (np. Biuro 
wolontariatu, grupy samopomocowe, 
integracja społeczna); działania 
prozatrudnieniowe (powstanie 3 
przedsiębiorstw społecznych oraz oddziału 
Bytomskiej Fajnej Spółdzielni Socjalnej); 
działania edukacyjno – profilaktyczne (m.in.: 
warsztaty z kompetencji kluczowych dla 
uczniów, kursy kwalifikacyjne dla 
bezrobotnych, szkolenia metodyczne dla 
nauczycieli).

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym – OSI

1 545 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 
2.2 

Liczba osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
objętych wsparciem: 50 osób; 
Zatrudnienie 12 osób długotrwale 
bezrobotnych. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 
obecności, certyfikaty, lista 
zatrudnionych pracowników. 
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Zostań programistą Wydział Edukacji we 
współpracy ze Szkołą 
Programowania 
CODERS LAB

Celem działania jest nabycie praktycznych 
umiejętności uczniów bytomskich szkół w 
zakresie IT, co za tym idzie zwiększenie ich 
kompetencji, spadek bezrobocia. Projektem 
objętych zostanie 100 uczniów bytomskich 
szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie będą 
uczęszczać na specjalistyczne kursy. Kursy 
organizowane przez Coders Lab umożliwiają 
zdobycie umiejętności jako programista 
FRONT-END oraz BACK-END. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

11.1.4
Poprawa 
efektywności 
kształcenia ogólnego 
- konkurs

1 058 800,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary 

2.1 Nabycie przez 100 uczniów 
praktycznych umiejętności w 
zakresie programowania. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 
uczniów uczęszczających na 
zajęcia.

przedsięwzięcia zaplanowane do sfinansowania w ramach środków ZIT
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Rozwojowy uczeń szkoły 
zawodowej z szansą na 
pracę na europejskim 
rynku pracy - 
dostosowanie oferty 
kształcenia zawodowego

Miasto Bytom/ Wydział 
Edukacji

Projektem objęte będą: Państwowe Szkoły 
Budownictwa - ZS, ZS Gastronomiczno-
Hotelarskich, ZS Mechaniczno-
Elektronicznych, Technikum nr 4, ZS 
Administracyjno-Ekonomicznych i 
Ogólnokształcących, ZS Technicznych i 
Ogólnokształcących, ZS Usługowo-
Rzemieślniczych, ZSZ 8.  Przedmiotem 
projektu jest:  1. Wsparcie udzielane 
nauczycielom zawodu i instruktorom 
praktycznej nauki zawodu (m.in. kursy 
kwalifikacyjne i szkolenia, praktyki i staże, 
studia podyplomowe, budowanie i 
moderowanie sieci współpracy i 
samokształcenia, programy walidacji i 
certyfikacji wiedzy), 2. Wsparcie udzielane na 
rzecz uczniów (m.in.  praktyki zawodowe u 
pracodawców, staże zawodowe, wdrożenie 
nowych innowacyjnych form kształcenia 
zawodowego, dodatkowe zajęcia 
specjalistyczne, wsparcie uczniów w zakresie 
zdobywania dodatkowych uprawnień) 3. 
Tworzenie w szkołach/placówkach warunków 
odzwierciedlających naturalne warunki pracy - 
wyposażenie pracowni i warsztatów 
szkolnych. 4. Włączenie pracodawców w 
system egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje mistrza i 
czeladnika.

Śródmieście 10 
Śródmieście Północ 
13;                                          
projekt obejmuje 
ponadto dwie szkoły 
zlokalizowane poza 
obszarem 
rewitalizacji, 
jednkaże do tych 
szkół uczęszcza 
spora grupa uczniów 
z obszarów 
rewitalizowanych

11.2.1 Wsparcie 
szkolnictwa 
zawodowego - ZIT

4 100 000,00 2.1 1. Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy                                    
2. Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie                                                                   
3. Liczba szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
doposażonych w programie w 
sprzęt i materiały dydaktyczne 
niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego.                                                
Źródło weryfikacji wskaźnika - 
Wydział Edukacji

lp nazwa podmiot realizujący zakres projektu lokalizacja
działanie/poddziała

nie RPO WSL

szacowana 
całkowita 

wartość (w zł)

rezultaty i sposób ich 
monitorowania w odniesieniu do 

celów rewitalizacji

przedsięwzięcia pozostałe

INTERWENCJA INWESTYCYJNO-INFRASTRUKTURALNA 

przedsięwzięcia zaplanowane do sfinanswoania w ramach środków OSI
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Rewitalizacja 
podobszarów 10,11,12,13 - 
Bytom Śródmieście i 
Rozbark

Miasto Bytom/Bytomskie 
Mieszkania we 
współpracy z MZZiGK 
oraz Wydziałem Polityki 
Społecznej

Przedmiotem projektu będzie:                               
10.3 EFRR Remont części wspólnych 
budynków, przeniesienie sanitariatów 
zlokalizowanych w częściach wspólnych do 
lokali (wydzielenie pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego w lokalu). Rewitalizacja 
podwórek zlokalizowanych przy budynkach 
poddanych remontom oraz innych przestrzeni 
miejskich, wyburzenia budynków oficyn i 
zabudowań gospodarczych wraz z 
zagospodarowaniem terenów po 
wyburzeniach. Elementy monitoringu przy 
rewitalizowanych budynkach.   10.2 EFRR 
Powstanie CUS w budynkach przy Piekarskiej 
39 i Piłsudskiego 21 - remont części 
wspólnych i indywidualnych lokali, a także 
zakup wyposażenia. Przygotowanie lokali 
socjalnych zlokalizowanych poza 
podobszarem 10 lub na jego obrzeżach. W 
obszarze Śródmieścia i Rozbarku 
całościowemu remontowi tj. części wspólne i 
lokale zostaną poddane budynki 
Siemianowicka 29, Witczaka 7 oficyna, 
Żeromskiego 3 oficyna, Kochanowskiego 15  
z przeznaczeniem na lokale socjalne. 
Ponadto  remonty pojedynczych lokali z 
przeznaczeniem na lokale socjalne (ok.100 
lokali Centrum i Rozbark).

podobszar 10 - 
Śródmieście 
podobszar 11 - 
Śródmieście Zachód                
podobszar 12 - 
Rozbark                     
podobszar 13 - 
Śródmieście Północ 

10.2.3
Rozwój 
mieszkalnictwa 
socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 
infrastruktury usług 
społecznych - OSI

10.3.4
Rewitalizacja 
obszarów 
zdegradowanych - 
OSI

10.3                     
18 041 185,26                                                

10.2                     
16 000 000,00

2.1; 2.2; 3.1; 3.2, 
4.2

Liczba osób korzystających ze 
wspartej infrastruktury (brak 
danych na obecnym etapie) 
Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją: 2 ha
Liczba obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach (brak 
danych na obecnym etapie)
Monitorowane na podstawie 
protokołów odbioru robót oraz 
sprawozdań Bytomskich Mieszkań. 
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Stworzenie przyjemnych i 
bezpiecznych przestrzeni 
dla mieszkańców 
Rozbarku

Miasto Bytom/Miejski 
Zarząd Zieleni i 
Gospodarki Komunalnej 

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja 
przestrzeni publicznych i podwórek w 
dzielnicy Rozbark.

podobszar 12 - 
Rozbark

10.3.4
Rewitalizacja 
obszarów 
zdegradowanych - 
OSI

12 000 000,00 2.1; 2.2; 3.1; 3.2, 
4.2

Liczba osób korzystających ze 
wspartej infrastruktury (brak 
danych na obecnym etapie) 
Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją 4,8 ha
Liczba obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach (brak 
danych na obecnym etapie)
Monitorowane na podstawie 
protokołów odbioru robót oraz 
sprawozdań Miejskiego Zarządu 
Zieleni i Gospodarki Komunalnej
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Dzienny Oddział Terapii 
Uzależnień dla Młodzieży i 
Dorosłych oraz Terapii 
Rodzin 

Centrum Interwencji 
Kryzysowej i 
Przeciwdziałania 
Uzależnieniom

Przedmiotem projektu jest modernizacja 
budynku Centrum Interwencji Kryzysowej i 
Przeciwdziałania Uzależnieniom i 
przygotowanie go do uruchomienia 
Dziennego Oddziału Terapii uzależnień dla 
Młodzieży i Dorosłych oraz Terapii Rodzin, a 
także zagospodarowanie terenu wokół 
obiektu. 

podobszar 10 - 
Śródmieście 

10.2.3
Rozwój 
mieszkalnictwa 
socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 
infrastruktury usług 
społecznych - OSI

1 000 000,00 2.1; 3.1 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 obiekt
Monitorowane na podstawie 
protokołu odbioru robót oraz 
protokołu z monitorowania liczby 
osób korzystających z usług 
Centrum. 
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Uruchomienie mieszkań 
chronionych z zapleczem 
treningowym dla 
mieszkańców DPS dla 
Dorosłych oraz osób 
przewlekle psychicznie 
chorych mieszkańców 
miasta Bytom

Dom Pomocy Społecznej 
dla Dorosłych w 
partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem 
Bytomska Radość Życia

Przedmiotem projektu jest utworzenie na 
terenie Bytomia mieszkań chronionych, 
treningowych, wspieranych wraz z zapleczem 
treningowym. Prace obejmą przebudowę i 
adaptację budynku, a także adekwatne 
wyposażenie. Projekt będzie przeciwdziałał 
wykluczeniu społecznemu osób przewlekle 
psychicznie chorych. 

podobszar 10 - 
Śródmieście 

10.2.3
Rozwój 
mieszkalnictwa 
socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 
infrastruktury usług 
społecznych - OSI

2 500 000,00 2.1; 2.2; 3.1 Liczba utworzonych mieszkań 
chronionych, treningowych, 
wspieranych, w których 
realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej
Liczba miejsc w mieszkaniach 
chronionych, treningowych, 
wspieranych
Liczba osób korzystających ze 
wsparcia w postaci pobytu w 
mieszkaniach chronionych, 
treningowych, wspieranych
(brak danych co do wartości 
wskaźników na obecnym etapie)
Monitorowane na podstawie 
protokołu odbioru prac oraz 
sprawozdań Domu Pomocy 
Społecznej dla Dorosłych. 
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Rewitalizacja obiektu 
Centrum Integracji 
Społecznej na cele 
aktywnej integracji 
zawodowej i społecznej 
mieszkańców Bytomia 
zagrożonych ubóstwem 
oraz wykluczeniem 
społecznym

Centrum Integracji 
Społecznej w Bytomiu 

Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku 
po byłej przychodzi przeciwgruźliczej przy ul. 
Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum 
Integracji Społecznej. W ramach projektu 
zaplanowano prace remontowo-budowlane, 
przebudowę węzłów sanitarnych oraz 
wykonanie niezbędnych instalacji, 
dostosowanie budynku do obowiązujących 
przepisów, w tym dostosowanie obiektu do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, a także 
zagospodarowanie przyległego terenu. 
Następnie w budynku stworzone zostaną sale 
szkoleniowe oraz pracownie szkoleniowe 
(gastronomiczna, administracyjno-biurowa, 
fryzjersko-kosmetyczna, remontowo-
porządkowa, ochrony mienia, krawiecko-
rękodzielnicza). 

podobszar 12 - 
Rozbark

10.2.3
Rozwój 
mieszkalnictwa 
socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 
infrastruktury usług 
społecznych - OSI

3 830 000,00 1.3; 2.1, 3.1 Liczba osób korzystających ze 
wspartej infrastruktury (240 
osób/okres realizacji projektu)
Liczba wybudowanych/ 
przebudowanych/ 
wyremontowanych/ objętych 
innymi robotami budowlanymi 
obiektów, w których realizowane są 
usługi aktywizacji społeczno-
zawodowej (1 obiekt)
Monitorowane na podstawie 
protokołu odbioru prac oraz list 
obecności osób korzystających z 
usług centrum. 
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Termomodernizacja oraz 
zmiana systemów 
ogrzewania nieruchomości 
zlokalizowanych w 
Śródmieściu Bytomia

Miasto Bytom/Bytomskie 
Mieszkania

Przedmiotem projektu jest zmiana systemu 
ogrzewania w lokalach indywidualnych mając 
na uwadze ograniczenie niskiej emisji na 
ogrzewanie gazowe indywidualne z piecem 
umieszczonym w lokalu. Docieplenie ścian 
zewnętrznych od wewnątrz lub od zewnątrz 
(zależnie od opcji jaką daje konserwator 
zabytków), docieplenie stropów, dachów i 
stropodachów. Wymiana stolarki drzwiowej i 
okiennej posiadającej niski współczynnik 
przenikania ciepła. Lokalizacja nieruchomości 
typowanych do termomodernizacji: Katowicka 
49, 51, 53, 59, 60, Korfantego 7, 9, 11, 
Matejki 39, 46, Staromiejska 2, 3, 
Żeromskiego 6, 14, Kochanowskiego 17, 
Witczaka 37, 83, 85, Miętkiewicza 5, 7. 

podobszar 10 - 
Śródmieście                     
podobszar 12 - 
Rozbark

4.3.3
Efektywność 
energetyczna i 
odnawialne źródła 
energii w 
infrastrukturze 
publicznej i 
mieszkaniowej – OSI

22 326 083,00 3.1 Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków (20 
budynków)
Stopień redukcji pyłów 
zawieszonych PM10 (brak danych 
na obecnym etapie)
Ilość zaoszczędzonej energii 
cieplnej (brak danych na obecnym 
etapie)       
Monitorowane na podstawie 
protokołów odbioru robót 
wykonanych zgodnie z 
dokumentacją projektową.
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Termomodernizacja 
budynków zlokalizowanych 
przy ul. Sądowej 1 i 2 – 
siedziby Prokuratury 
Rejonowej w Bytomiu

Miasto Bytom/Wydział 
Realizacji Inwestycji i 
Remontów we 
współpracy z Prokuraturą 
Okregową w Katowicach

Przedmiotem projektu jest kompleksowa 
termomodernizacja obiektów poprzez 
poprawę izolacyjności przegród budowlanych 
(dachy, elewacje od strony podwórza), 
wymiana okien i drzwi zewnętrznych na 
wyroby o lepszej izolacyjności, wymiana 
oświetlenia na energooszczędne, przebudowa 
systemu wentylacji. 

podobszar 10 - 
Śródmieście 

4.3.3
Efektywność 
energetyczna i 
odnawialne źródła 
energii w 
infrastrukturze 
publicznej i 
mieszkaniowej – OSI

5 000 000,00 3.1 Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków (2 
obiekty)
Powierzchnia użytkowa budynków 
poddanych termomodernizacji (ok. 
1910 m2)
Zmniejszenie zużycia energii 
końcowej w wyniku realizacji 
projektu (min 25%)
Stopień redukcji pyłów 
zawieszonych PM10 (brak danych 
na obecnym etapie)
Ilość zaoszczędzonej energii 
cieplnej (brak danych na obecnym 
etapie)       Monitorowane na 
podstawie protokołów odbioru 
robót wykonanych zgodnie z 
dokumentacją projektową.



51

Termomodernizacja 
budynku Wydziału 
Zdrowia Publicznego w 
Bytomiu przy ul. 
Piekarskiej 18 

Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 
oraz przebudowa istniejących pomieszczeń 
budynku Wydziału Zdrowia Publicznego z 
dostosowaniem do obowiązujących 
przepisów, w tym: wykonanie wszelkich 
niezbędnych prac demontażowych i 
wyburzeniowych, wymianę i renowację 
stolarki okiennej i drzwiowej (w części, gdzie 
prace nie zostały jeszcze wykonane), 
zamontowanie nawiewników, wykonanie 
izolacji poziomych i pionowych oraz 
wykonanie izolacji termicznych ścian, stropów 
oraz dachu, remont attyki nad wejściem 
głównym wraz z renowacją elewacji, 
wykonanie nowych instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych, w tym odgromowej i 
uziemienia, elektrycznej, solarnej (dla 
wytwarzania c.w.u.), c.o., wentylacji 
mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz 
kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody 
opadowe z przebudowywanego w ramach 
termomodernizacji obiektu. Po zakończeniu 
prac termomodernizacyjnych do ogrzewania 
wykorzystywane będzie istniejące zasilanie 
obiektu.

podobszar 10 - 
Śródmieście 

4.3.3
Efektywność 
energetyczna i 
odnawialne źródła 
energii w 
infrastrukturze 
publicznej i 
mieszkaniowej – OSI

6 041 420,00 3.1 stopień redukcji PM10 – 1029,754 
g/rok
- ilość zaoszczędzonej energii 
elektrycznej – 19 408,692 kWh/rok
- ilość zaoszczędzonej energii 
cieplnej – 591 494,012 kWh/rok
- zmniejszenie zużycia energii 
końcowej – 591 494,012 kWh/rok
- zmniejszenie rocznego zużycia 
energii pierwotnej w budynkach 
publicznych – 744816,395 kWh/rok
- szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych - 131 
676,515 kg/rok
- liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii cieplnej z OZE 
– 1 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
- liczba zmodernizowanych źródeł 
ciepła - 1
- powierzchnia użytkowa budynków 
poddanych termomodernizacji – 
6281,130 m2
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Termomodernizacja 
Zespołu Szkół 
Gastronomiczno-
Hotelarskich

Miasto Bytom/Wydział 
Realizacji inwestycji i 
Remontów 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 
budynku szkoły położonego przy ul. 
Chrobrego. Prace obejmą: wymianę okien, 
remont dachu wraz z obróbka blacharską 
oraz termomodernizację elewacji do 
wysokości 3,1 m. 

podobszar 10 - 
Śródmieście

4.3.3
Efektywność 
energetyczna i 
odnawialne źródła 
energii w 
infrastrukturze 
publicznej i 
mieszkaniowej – OSI

390 600,00 3.1 Obniżenia kosztów ogrzewania
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Termomodernizacja 
Zespołu Szkół 
Mechaniczno-
Elektronicznych

Miasto Bytom/Wydział 
Realizacji inwestycji i 
Remontów

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 
budynku szkoły zlokalizowanego przy pl. Jana 
III Sobieskiego 1 (wzdłuż ul. Żołnierza 
Polskiego). Prace obejmą: wymianę okien 
oraz docieplenie dachu, a także montaż 
paneli fotowoltanicznych. 

podobszar 13 - 
Śródmieście Północ

4.3.3
Efektywność 
energetyczna i 
odnawialne źródła 
energii w 
infrastrukturze 
publicznej i 
mieszkaniowej – OSI

1 356 000,00 3.1 Obniżenie kosztów ogrzewania 
(30%)
Brak danych odnośnie pozostałych 
wskaźników na obecnym etapie.
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Termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej nr 4

Miasto Bytom/Wydział 
Realizacji inwestycji i 
Remontów

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 
budynku szkoły zlokalizowanego przy ul. 
Chrobrego polegająca na wymianie okien z 
ocieleniem stropu nad ostatnią kondygnacją. 

podobszar 10 - 
Śródmieście 

4.3.3
Efektywność 
energetyczna i 
odnawialne źródła 
energii w 
infrastrukturze 
publicznej i 
mieszkaniowej – OSI

530 000,00 3.1 Obniżenie kosztów ogrzewania
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Termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej nr 5

Miasto Bytom/Wydział 
Realizacji inwestycji i 
Remontów

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 
budynku szkoły zlokalizowanego przy Al. 
Legionów polegająca na wymianie okien i 
ociepleniu strychu nad ostatnią kondygnacją. 

podobszar 11 - 
Śródmieście Zachód

4.3.3
Efektywność 
energetyczna i 
odnawialne źródła 
energii w 
infrastrukturze 
publicznej i 
mieszkaniowej – OSI

760 000,00 3.1 Obniżenie kosztów ogrzewania
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Renowacja zabytkowego 
kościoła Św. Wojciecha w 
Bytomiu 

Zakon Braci Mniejszych 
Prowincji Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi 
Panny, Dom Zakonny w 
Bytomiu

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie 
następujących działań: prace konserwatorskie 
i budowlane przy elewacji kościoła, 
konserwacja i remont dachu (więźba, 
pokrycie, podesty, schody na wieżę, izolacje) 
kościoła, konserwacja i remont wnętrza 
kościoła, remont i konserwacja prezbiterium 
kościoła, odtworzenie i aranżacja krypty, 
konserwacja i remont stolarki i ślusarki 
okiennej i drzwiowej, naprawa witraży, 
modernizacja instalacji rurowych i kablowych 
kościoła do obowiązujących standardów, 
uporządkowanie terenu wokół kościoła, 
remont ogrodzenia. Celem projektu jest 
ochrona, efektywne wykorzystanie i 
udostępnienie obiektu dziedzictwa sakralnego 
i kulturowego regionu.

podobszar 10 - 
Śródmieście 

5.3.2
Dziedzictwo 
kulturowe – OSI

6 050 000,00 3.1; 4.2 Liczba zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem (1 obiekt)
Powierzchnia zabytku objętego 
wsparciem (952 m2)
Kubatura zabytku objętego 
wsparciem (16.119 m3)                                                     
Oczekiwany wzrost liczby 
odwiedzin w zrewitalizowanym 
obiekcie 15 000 osób/rok.
Monitorowane na podstawie 
protokołu odbioru końcowego 
wykonania robót.
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Rewitalizacja zabytkowego 
kościoła pw. Świętej Trójcy 
w Bytomiu przy ul. 
Piekarskiej 6 poprzez 
kontynuację prac 
remontowo-
konserwatorskich 

Parafia Rzymsko-
Katolicka pw. Św. Trójcy 
w Bytomiu 

Przedmiotem projektu jest kontynuacja prac 
remontowo-konserwatorskich przy wątku 
ceglanym i kamiennym detalu 
architektonicznym w elewacji północnej 
budynku kościoła pw. Św. Trójcy w Bytomiu 
przy ul. Piekarskiej 6 obejmująca Element 1 
Transept i Element 2 – Nawa boczna. Projekt 
ma przyczynić się do zwiększenia 
atrakcyjności obiektu sakralno-kulturalnego 
oraz zachowania dziedzictwa kulturowego 
miasta. 

podobszar 10 - 
Śródmieście 

5.3.2
Dziedzictwo 
kulturowe – OSI

459 400,00 3.1; 4.2 Powierzchnia obszaru objętego 
pracami rewitalizacyjnymi (752 m2 
powierzchni ceglanej i detali 
kamiennych)
Liczba zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem (1 obiekt)
Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych wsparciem 
miejscach należących do 
dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego oraz stanowiących 
atrakcje turystyczne (1000 
odwiedzin/rok)              
Powierzchnia działki kościoła - 
2115 m2                                          
Monitorowane na podstawie 
protokołów odbioru robót 
wykonanych zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz na 
podstawie protokołu 
monitorowania liczby odwiedzin w 
obiekcie.
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Rewitalizacja budynku 
plebani kościoła pw. Św. 
Trójcy w Bytomiu przy ul. 
Kwietniewskiego 1 

Parafia Rzymsko-
Katolicka pw. Św. Trójcy 
w Bytomiu 

Przedmiotem projektu są prace remontowo-
konserwatorskie przy budynku plebani 
kościoła Świętej Trójcy w Bytomiu przy ul. 
Kwietniewskiego 1 obejmujące konserwację 
wątku ceglanego konserwację kamiennego 
detalu architektonicznego, odtworzenie i 
naprawę kamiennych detali, prace 
towarzyszące. Budynek zlokalizowany w 
ścisłym Śródmieściu Bytomia. W 
przedmiotowym budynku znajdują się 
pomieszczenia, które będą wykorzystywane 
na potrzeby projektów nieinwestycyjnych 
realizowanych w ramach rewitalizacji 
społecznej. 

podobszar 10 - 
Śródmieście 

10.3.4
Rewitalizacja 
obszarów 
zdegradowanych - 
OSI

795 200,00 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 Powierzchnia obszaru objętego 
pracami rewitalizacyjnymi (1000 
m2 powierzchni ceglanej i detali 
kamiennych) 
Liczba obiektów poddanych 
rewitalizacji (1 obiekt)
Liczba użytkowników 
zrewitalizowanej infrastruktury (160 
osób/rok)                      Powierznia 
działki plebani - 4503 m2
Monitorowane na podstawie 
protokołów odbioru robót 
wykonanych zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz 
protokołu monitorowania liczby 
odwiedzin w obiekcie.



59

Prace renowacyjne przy 
kościele parafialnym p.w. 
Wniebowzięcia NMP w 
Bytomiu

Rzymskokatolicka 
Parafia Wniebowzięcia 
NMP w Bytomiu

Przedmiotem projektu są prace renowacyjne 
przy kościele parafialnym Wniebowzięcia 
NMP zlokalizowanym przy Rynku w Bytomiu 
obejmujące ostatni etap remontu elewacji 
kościoła – wykonanie kamiennego cokołu 
wokół kościoła, remont nawierzchni wokół 
kościoła, remont ogrodzenia terenu 
kościelnego, których celem jest zwiększenie 
atrakcyjności kościoła jako zabytku sakralno-
kulturowego wpisanego do rejestru zabytków. 

podobszar 10 - 
Śródmieście 

5.3.2
Dziedzictwo 
kulturowe – OSI

742 000,00 3.1; 4.2 Liczba zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem (1 obiekt)                              
Oczekiwany wzrost liczby 
odwiedzin w zrewitalizowanym 
obiekcie 600 osób/rok
Monitorowany na podstawie 
protokołu odbioru końcowego 
wykonania robót.
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Rewitalizacja starego 
domu katechetycznego

Rzymskokatolicka 
Parafia Wniebowzięcia 
NMP w Bytomiu

Przedmiotem projektu są prace przy budynku 
starej plebani parafii Wniebowzięcia NMP w 
Bytomiu obejmujące: wykonanie izolacji 
zewnętrznej – odwodnienia, odgrzybianie 
ścian zewnętrznych, remont elewacji ceglanej, 
wymianę okien w pomieszczeniach dolnych, 
wymianę instalacji elektrycznej i grzewczej, 
remont dolnych pomieszczeń – sal, klatki 
schodowej i sanitariatów. 

podobszar 10 - 
Śródmieście 

10.3.4
Rewitalizacja 
obszarów 
zdegradowanych - 
OSI

175 000,00 2.1;  2.2; 3.1; 4.2 Liczba obiektów objętych 
rewitalizacją (1 budynek)
Liczba osób korzystających ze 
wspartej infrastruktury (210 
osób/rok)                     
Powierzchnia działki domu 
katechetycznego - 0,4441 ha
Monitorowany na podstawie 
protokołu odbioru końcowego 
wykonania robót oraz protokołu 
monitorowania liczby osób 
korzystających z wyremontowanej 
infrastruktury.
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Prace remontowe przy 
kościele filialnym p.w. 
Ducha Św.

Rzymskokatolicka 
Parafia Wniebowzięcia 
NMP w Bytomiu

Przedmiotem projektu są prace renowacyjne 
przy kościółku Św. Ducha w Bytomiu (filia 
kościoła WNMP) obejmujące izolację 
zewnętrzną wraz z odwodnieniem, malowanie 
elewacji i wnętrza kościółka, oczyszczanie 
portalu z piaskowca, remont nawierzchni 
przed kościołkiem, których celem jest 
zwiększenie atrakcyjności obiektu jako 
zabytku sakralno-kulturowego wpisanego do 
rejestru zabytków. 

podobszar 10 - 
Śródmieście 

5.3.2
Dziedzictwo 
kulturowe – OSI

318 400,00 3.1; 4.2 Liczba zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem (1 obiekt)                                   
Oczekiwany wzrost liczby 
odwiedzin w zrewitalizowanym 
obiekcie 500 osób/rok
Monitorowany na podstawie 
protokołu odbioru końcowego 
wykonania robót.
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Rewitalizacja społeczna 
poprzez kulturę kościoła 
Św. Jacka w Bytomiu 

Parafia Św. Jacka w 
Bytomiu 

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja 
kościoła Św. Jacka na potrzeby działalności 
religijnej, kulturalnej i kulturalno-edukacyjnej 
(w specjalnie wydzielonych strefach). Zakres 
techniczny projektu obejmuje następujące 
roboty w kościele: prace remontowe wnętrza, 
w tym odnowienie ścian wraz z okładzinami, 
sklepień i stropów, remont instalacji 
elektrycznych, odtworzenie posadzek, 
wykonanie zabezpieczenia w formie krat w 
kruchcie kościoła górnego, naprawę i 
konserwację organów, naprawę i konserwację 
ław. 

podobszar 13 - 
Śródmieście Północ

10.3.4
Rewitalizacja 
obszarów 
zdegradowanych - 
OSI

8 400 000,00 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 Liczba obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na obszarach 
zrewitalizowanych (1 obiekt)
Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją (920 m2)
Liczba osób korzystających ze 
wspartej infrastruktury (22 000 
osób)
Monitorowany na podstawie 
protokołu odbioru końcowego 
wykonania robót oraz sprawozdań 
beneficjenta. 
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Rewitalizacja gmachu 
Bytomskiego Centrum 
Kultury III etap

Bytomskie Centrum 
Kultury

Przedmiotem projektu są prace przy budynku 
Bytomskiego Centrum Kultury obejmujące: 
roboty budowlane w budynku oraz 
nadbudowę budynku przy scenie na poziomie 
III-go piętra wraz z wykonaniem 
przynależnych instalacji, wykonanie schodów 
ewakuacyjnych od strony frontu budynku, 
adaptację pomieszczenia dla potrzeb sali 
kinowej, teatralnej i konferencyjnej, 
dokończenie przebudowy instalacji 
elektrycznych oraz instalacji sygnalizacji 
pożaru (SAP), prace w obrębie sceny - 
oświetlenie, mechanika oraz elektro-akustyka, 
zabudowa wind dla niepełnosprawnych, 
zewnętrzna sieć kanalizacyjna z 
zagospodarowaniem terenu oraz zielenią, 
dokończenie izolacji termicznej ścian 
zewnętrznych poniżej poziomu terenu oraz 
wykonanie okładziny elewacji zewnętrznych 
blachą i szkłem.

podobszar 13 - 
Śródmieście Północ

10.3.4
Rewitalizacja 
obszarów 
zdegradowanych - 
OSI

8 000 000,00 2.1; 3.1; 4.2 Liczba obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach (1)
Liczba osób korzystających ze 
wspartej infrastruktury (30 000 
osób/rok)                    
Powierzchnia obiektu objętego 
rewitalizacją: 2880 m2
Monitorowane na podstawie 
protokołu odbioru robót oraz 
protokołu monitorowania liczby 
odwiedzin w obiekcie.
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Rewitalizacja obiektu UL 
na cele działalności 
społecznej bytomskich 
harcerzy

Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 
Śląska – Hufiec Bytom

Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku 
UL u zbiegu ulic Sokoła i Korfantego na 
potrzeby Bytomskiego Centrum Aktywności 
Społecznej, które będzie realizowało 
innowacyjny program działania ze 
społecznością lokalną. 

podobszar 13 - 
Śródmieście Północ

10.3.4
Rewitalizacja 
obszarów 
zdegradowanych - 
OSI

1 200 000,00 2.1; 2.2; 3.1; 4.2 Liczba wspartych miejsc 
świadczenia usług społecznych (1 
szt.) 
Liczba osób objętych wsparciem 
dzięki infrastrukturze 
przygotowanej w projekcie (30 
osób)
Monitorowane na podstawie 
protokołu odbioru robót oraz 
sprawozdań ZHP. 
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Masz firmę masz lokal - 
Aktywizacja Bytomskich 
Lokali Użytkowych

Miasto Bytom/Bytomska 
Agencja Rozowju 
Inwestcyji Sp. z o.o.

Przedmiotem projektu jest gruntowny remont 
około 20 lokali użytkowych zlokalizowanych w 
Śródmieściu Bytomia z przeznaczeniem dla 
osób prowadzących działalność gospodarczą.

podobszar 10 - 
Śródmieście 
podobszar 11 - 
Śródmieście Zachód                
podobszar 12 - 
Rozbark                     
podobszar 13 - 
Śródmieście Północ 

10.3.4
Rewitalizacja 
obszarów 
zdegradowanych - 
OSI

2 529 412,00 1.1; 1.2; 3.1 Liczba nowych miejsc pracy  (brak 
danych na obecnym etapie)                                                 
Liczba powstałych start-up-ów 
(brak danych na obecnym etapie)                                                 
Liczba wyremontowanych lokali - 
20                                           
Monitorowane na podstawie 
sprawozdań Bytomskiej Agencji 
Rozowju Inwestcyji Sp. z o.o.

66

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

Miasto Bytom we 
współpracy ze 
stowarzyszeniami 

Przedmiotem projektu jest utworzenie Galerii 
Motoryzacji i Techniki w obiektach po byłym 
zakładzie naprawczym zabytkowej 
Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej w Bytomiu. 
Planowane zagospodarowanie obiektów:  w 
dwóch budynkach hali napraw, magazynowo-
garażowym, acetylenowni, budynkach po 
byłej straży pożarnej oraz przyległym placu – 
powierzchnie ekspozycyjne i dydaktyczne. 
Ponadto w obiektach powstaną: warsztat 
naprawczy z możliwością diagnostyki 
pojazdów, miejsca dla prezentacji osiągnięć 
Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego oraz 
strzelnica dla miłośników broni, bezpieczny 
tor dla sportów trialowych, monocyklowych, 
rowerowych, punkt serwisowy rowerów. 
Pozostałe budynki (Portiernia, Budynek 
Administracji, Łaźnie)  powinny zostać 
wykorzystane jako część hotelowo-
gastronomiczna oraz administracyjno-
biurowa.

podobszar 12 - 
Rozbark

10.3.4
Rewitalizacja 
obszarów 
zdegradowanych - 
OSI

20 000 000,00 2.1; 2.2; 3.1; 4.1, 
4.2

Liczba zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem (1 szt.)
Monitorowany na podstawie 
protokołu odbioru robót. 

przedsięwzięcia zaplanowane do sfinansowania w ramach środków ZIT
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Zmiana efektywności 
energetycznej budynków 
Domu Pomocy Społecznej 
dla Dorosłych wraz z 
budową instalacji OZE

Dom Pomocy Społecznej 
dla Dorosłych 

Przedmiotem projektu jest modernizacja 
systemu ogrzewania obiektów, docieplenie 
budynków mieszkalnych nr 1 i 2, wyposażenie 
budynków w panele fotowoltaiczne, system 
kolektorów słonecznych i pompy ciepła. W 
ramach projektu planowana jest przebudowa 
instalacji elektrycznej. W zakresie zmiany 
sposobu ogrzewania – projekt będzie 
bazować na dostępnym gazie - poprzez 
zainstalowanie wysokosprawnej kogeneracji 
(tj. spalając gaz - produkcja własnej energii 
elektrycznej oraz wykorzystanie ciepła 
technologicznego). Ponieważ gazu 
technologicznie może nie wystarczyć, 
dodatkowo będzie zastosowany dogrzew z 
wyprodukowanej własnej energii elektrycznej. 
Ogrzewanie będzie za pomocą paneli 
radiacyjnych lub paneli na podczerwień. 
Woda użytkowa ogrzewana będzie za 
pomocą kolektorów słonecznych oraz pompy 
ciepła. Całość systemu ogrzewania będzie 
sterowana inteligentnym systemem 
sterującym pozwalającym na optymalizację 
komfortu i zużycia energii.

podobszar 10 - 
Śródmieście    

4.3.1
Efektywność 
energetyczna i 
odnawialne źródła 
energii w 
infrastrukturze 
publicznej i 
mieszkaniowej - ZIT

4 090 000,00 3.1 Brak danych na obecnym etapie.
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Termomodernizacja 
budynku użyteczności 
publicznej przy ulicy 
Strzelców Bytomskich 16

Miasto Bytom/ Miejski 
Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa 
termomodernizacja  budynku będącego 
siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Bytomiu, przy ul. Strzelców 
Bytomskich 16.  W zakresie projektu 
wykonane zostaną prace polegające na 
ociepleniu stropu nad piwnicą, stropu nad 
poddaszem oraz stropodachu poddasza. 
Zakłada się również wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, a także wymianę 
instalacji centralnego ogrzewania wraz z 
grzejnikami i zaworami termostatycznymi. 
Ponadto przewiduje się prace towarzyszące: 
wymianę pokrycia dachowego, wymianę 
uszkodzonych elementów więźby dachowej, 
przemurowanie i otynkowanie kominów 
ponad dachem, wykonanie nowych obróbek 
blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej 
(dotyczy dachów i parapetów), wymianę 
instalacji odgromowej.

podobszar 10 - 
Śródmieście    

4.3.1
Efektywność 
energetyczna i 
odnawialne źródła 
energii w 
infrastrukturze 
publicznej i 
mieszkaniowej - ZIT

1 108 905,00 3.1 Brak danych na obecnym etapie.
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Lepsze umiejętności - 
większe szanse na rynku 
pracy. Poprawa 
infrastruktury kształcenia 
zawodowego w Bytomiu

Miasto Bytom/ Wydział 
Edukacji 

Projektem objęte będą szkoły zawodowe: 
Państwowe Szkoły Budownictwa - ZS, ZS 
Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS 
Mechaniczno-Elektronicznych, Technikum nr 
4, ZS Administracyjno-Ekonomicznych i 
Ogólnokształcących, ZS Technicznych i 
Ogólnokształcących, ZS Usługowo-
Rzemieślniczych, Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 8. 

Przedmiotem projektu jest: 
- poprawa infrastruktury kształcenia  
zawodowego w 8 szkołach w Bytomiu, 
- zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, 
- wzmacnianie systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego i ich jakości, 
- stworzenie warunków ułatwiających 
przechodzenie z etapu kształcenia do etapu 
zatrudnienia. 

Komplementarność - wsparcie planowane do 
realizacji w ramach projektu "Kariera i 
Kompetencje - zwiększenie dopasowania 
systemu kształcenia zawodowego do potrrzeb 
rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w 
subregionie centralnym województwa 
śląskiego" będzie mogło być częściowo 
realizowane w nowo wyposażonych 
pracowaniach doposażonych i 
przebudowanych w niniejszym projekcie. 
Dzięki wdrożeniu obu projektów możliwe 
będzie osiągnięcie efektu synergii.

Śródmieście 10,                   
Śródmieście Północ 
13;                  
projekt obejmuje 
ponadto dwie szkoły 
zlokalizowane poza 
obszarem 
rewitalizacji, 
jednakże do szkół 
tych uczęszcza spora 
grupa uczniów z 
obszarów 
rewitalizowanych

12.2.1
Infrastruktura 
kształcenia 
zawodowego - ZIT

3 580 000,00 2.1; 3.1 Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury kształcenia 
zawodowego (8 szkół)
Monitorowany na podstawie 
sprawozdania Wydziału Edukacji. 

przedsięwzięcia pozostałe
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Kompleksowa rewitalizacja 
złożona ze stref:                                                         
1. Strefa Seniora                        
2. Strefa aktywizacji 
młodych                                                       
3. Strefa dla najmłodszych                                            
4. Strefa zieleni                                               
5. Poradnia zdrowia 
psychicznego wraz z 
ośrodkiem terapii 
uzależnień, 
współuzależnień i 
profilaktyki                                                    
6. Inkubator 
Przedsiębiorczości z 
ukierunkowaniem na 
świadczenie usług dla 
osób starszych

Centrala Obrotu 
Towarami Masowymi 
DAW-BYTOM we 
współpracy z różnymi 
partnerami 

Przedmiotem projektu jest przystosowanie 
budynków zlokalizowanych przy Wrocławskiej 
6, 6A i Batorego 2 oraz skweru zieleni do 
funkcjonowania kompleksu rekreacyjno-
edukacyjno-wychowawczego obejmującego: 
przedszkole i żłobek z ogrodem, mini zoo i 
ogródkiem edukacyjnym, klub seniora z 
siedzibą uniwersytetu trzeciego wieku, strefą 
aktywizacji młodych oraz klubo-kawiarnią, 
poradnię zdrowia psychicznego wraz z 
ośrodkiem terapii uzależnień, współuzależnień 
i profilaktyki, inkubator przedsiębiorczości z 
ukierunkowaniem na świadczenie usług dla 
osób starszych. 

podobszar 10 – 
Śródmieście

środki prywatne 8 600 000,00 2.1; 2.2; 3.1 Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją (brak danych na 
obecnym etapie)
Liczba obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach (3 
budynki)
Liczba osób korzystających ze 
wspartej infrastruktury (brak 
danych na obecnym etapie)
Monitorowane na podstawie 
protokołów zdawczo-odbiorczych, 
dokumentacji powykonawczej, list 
obecności oraz list uczestników 
poszczególnych przedsięwzięć. 

lp nazwa podmiot realizujący zakres projektu lokalizacja
działanie/poddziała

nie RPO WSL

szacowana 
całkowita 

wartość (w zł)

rezultaty i sposób ich 
monitorowania w odniesieniu do 

celów rewitalizacji
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Rewitalizacja społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców Bytomia 
poprzez aktywizację 
zawodową 

Powiatowy Urząd Pracy Celem przedsięwzięcia będzie poprawa 
zdolności do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i pozostających bez 
zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową 
osób powyżej 30 roku życia, doskonalenie 
usług pośrednictwa pracy, doradztwo 
zawodowe. Wsparcie osób bezrobotnych 
poprzez aktywizację zawodową mającą na 
celu zdobycie odpowiednich kwalifikacji i 
umiejętności, które pozwolą na aktywną i 
długotrwała obecność na rynku pracy. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

7.1.3
Poprawa zdolności 
do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy 
i pozostających bez 
zatrudnienia - 
konkurs

6 000 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.3 Aktywizacja zawodowa: 883 osób 
bezrobotnych;                          
Liczba osób, które zdobyły 
doświadczenie zawodowe dzięki 
stażom: 663 
Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu: 110 osób; 
Liczba osób pracujących po 
opuszczeniu programu: 60 (prace 
interwencyjne).
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
system SYRIUSZ, rejestry PUP. 

INTERWENCJA SPOŁECZNA

WIĄZKA 2 BOBREK

przedsięwzięcia zaplanowane do sfinansowania w ramach środków OSI
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Program aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Powiatowy Urząd Pracy 
(w partnerstwie z MOPR)

Celem przedsięwzięcia będzie poprawa 
sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych, 
oddalonych od rynku pracy (III profil), 
korzystających z opieki społecznej. W ramach 
przedsięwzięcia planuje się zrealizować 9 
edycji Programu Aktywizacji i Integracji dla 90 
osób bezrobotnych (III profil). Program składa 
się z dwóch bloków działań: integracja 
społeczna, aktywizacja zawodowa. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym – OSI

108 720,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.3; 2.1 Wzrost kompetencji społecznych i 
zawodowych. Wzrost potencjału 
zawodowego. Źródło weryfikacji 
wskaźnika: Ankieta ewaluacyjna, 
opinia trenera o każdym uczestniku 
zajęć w ramach integracji 
społecznej, umowa o pracę. 
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Przyjazny, bezpieczny 
nasz drugi dom 

Żłobek Miejski nr 1 w 
Bytomiu

Celem projektu będzie poprawa dostępności 
do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku 
życia w Bytomiu. Utworzenie nowego, 
zewnętrznego oddziału żłobka poza obecną 
siedzibą placówki na 15 miejsc dla dzieci z 
terenu Bytomiu, w tym zapewnienie co 
najmniej 5 miejsc dla dzieci ze stwierdzonym 
upośledzeniem lub niepełnosprawnością oraz 
dla dzieci posiadających dysfunkcje 
rozwojowe. 

Bobrek 8 8.1.3 
Zapewnienie dostępu 
do usług 
opiekuńczych nad 
dziećmi do lat 3  - 
konkurs

847 000,00 2.1; 2.2 Liczba utworzonych miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3: 15 osób. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
raporty śródroczne. 
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Szansa na lepszy start w 
życiu – wsparcie dzieci i 
młodzieży z 
instytucjonalnej pieczy 
zastępczej pochodzącej z 
rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza „Szansa 
dla Dziecka” Partnerzy: 
Dom Dziecka nr 1; 
MOPR; Stowarzyszenie – 
Śląski oddział terenowy 
Towarzystwa Rozwijania 
Aktywności Dzieci 
„Szansa” Bytomiu.

Celem projektu będzie przygotowanie 
wychowanków instytucjonalnej pieczy 
zastępczej do godnego startu w dorosłe życie 
i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po 
osiągnięciu pełnoletności. Prowadzone będą 
zajęcia dodatkowe, zajęcia profilaktyczne i 
socjoterapeutyczne, aktywizacja turystyczno-
sportowa, rekreacyjna i  kulturalna. 

poza obszarem 
rewitalizacji - 
działania skierowane 
do osób z obszaru 
rewitalizacji

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

630 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.1 Wsparcie 150 osób z 3 placówek 
instytucjonalnej pieczy zastępczej, 
Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po 
zakończeniu projektu: 9 osób. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
umowa o pracę/oświadczenie o 
podjęciu zatrudnienia. 
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Wysoka jakość edukacji 
przedszkolnej - dodatkowe 
miejsce w przedszkolach 

Miasto Bytom/Wydział 
Edukacji

Projektem zostaną objęte wybrane 
przedszkola w Śródmieściu oraz przedszkole 
w dzielnicy Bobrek. Zostaną tam utworzone 
nowe grupy przedszkolne, nastąpi 
doposażenie sal oraz zaplanowane będą 
szkolenia dla nauczycieli oraz dodatkowe 
zajęcia dla dzieci. 

Śródmieście 10       
Bobrek 8

11.1.3
Wzrost 
upowszechnienia 
wysokiej jakości 
edukacji 
przedszkolnej - 
konkurs

4 470 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie obszary

1.3; 2.1 Ilość nowych miejsc dla dzieci 3-4 
letnich, ilość nauczycieli, którzy 
nabyli nowe umiejętności, ilość 
godzin dodatkowych zajęć 
organizowanych w przedszkolach, 
ilość dzieci objętych dodatkowymi 
zajęciami (na chwilę obecną brak 
danych liczbowych)
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Centrum Aktywizacji 
Mieszkańców Bytomia – 
„Czas na kolor”

Stowarzyszenie IOGT 
Polska 

Celem projektu będzie stworzenie warunków 
umożliwiających poszerzanie horyzontów 
dzieci, młodzieży, dorosłych do rozwoju 
osobistego, aktywnego przyłączenia się w 
życie społeczne. W utworzonym Centrum 
Aktywizacji Mieszkańców Bytomia będzie 
funkcjonować świetlica środowiskowa "Czas 
na kolor", Klub Aktywności Rozmaitych, 
Centrum Aktywizacji Społecznej dla 
dorosłych, Biuro Bytomskiego Wolontariatu. 
Centrum będzie realizować zadania z zakresu 
pomocy społecznej, poprzez aktywizację 
społeczno-zawodową i kulturalno-oświatową 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Śródmieście 10                       
Śródmieście Północ 
13                          
Śródmieście Zachód 
11            Rozbark 
12                             
Bobrek 8 

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

5 000 000,00 -                 
łączna kwota na 

wszystkie 
podobszary

2.1; 2.2 Wzrost dostępności i jakości usług 
społecznych zapobiegających 
ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu. Źródło weryfikacji 
wskaźnika: listy obecności.
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Aktywizacja Bytomskich 
Przedsiębiorców

Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. we współpracy z 
PUP, inkubatorem i izbą 
handlową 

W ramach przedsięwzięcia planuje się 
utworzyć nowe miejsca pracy dla 
mieszkańców, rozwój społeczno – 
gospodarczy, wsparcie rozwoju mikro i 
małych przedsiębiorstw (Start-up-ów), rozwój 
klubów, punktów hobbistycznych. Projekt 
będzie skierowany do osób bezrobotnych i 
nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia, 
które planują rozpocząć działalność 
gospodarczą. Projekt będzie obejmować 
szkolenia i doradztwo związane z 
uruchomieniem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej, przyznanie dotacji w wysokości 
23 500,00 zł oraz wsparcia pomostowego w 
wysokości 1 400,00 zł miesięcznie przez 
pierwsze 12 miesięcy.

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

7.3.3
Promocja 
samozatrudnienia – 
konkurs

3 700 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2 Wskaźnik: brak danych.
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
umowy na uczestnictwo w 
projekcie, liczba wypłaconych 
dotacji oraz dane CEIDG.
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Aktywna reintegracja 
społeczno-zawodowa 
Bytomia

Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. 

Celem projektu będzie aktywizacja społeczno-
zawodowa mieszkańców, a w konsekwencji 
wzrost zatrudnienia i podniesienie kapitału 
społecznego. Zakres działań w ramach 
projektu: kompleksowe programy integracji 
społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych; kompleksowe programy 
aktywizacji skierowane do osób 
usamodzielnianych, programy na rzecz 
wzmacniania potencjału społecznego i 
zawodowego lokalnych społeczności z 
uwzględnieniem działań: opartych o 
samopomoc, środowiskowych, 
prozatrudnieniowych, edukacyjnych. Wyżej 
wymienione działania będą ukierunkowane na 
wsparcie indywidualne osób i grup 
zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem.   

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.1.3 
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym - OSI

50 000 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.1 Aktywizacja zawodowa oraz 
zatrudnienie grupy ok. 600 osób 
Źródło weryfikacji wskaźnika: brak 
danych
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Innowacyjny system usług 
opiekuńczych dla osób 
starszych w mieście 
Bytomiu 

Consultiva sp. o.o. we 
współpracy ze 
Stowarzyszeniem 
Współpracy Regionalnej 

Celem przedsięwzięcia będzie dostarczenie 
nowoczesnych usług opiekuńczych osobom 
starszym, wymagającym opieki. Projekt 
dotyczy organizacji usług opiekuńczych 
świadczonych osobom niesamodzielnym w 
formule środowiskowej, prowadzonej w 
miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze 
świadczone będą w oparciu o nowoczesne 
technologie informatyczne.   

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

1 993 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.1; 2.2 Usługi opiekuńcze dla 40 osób w 
celu umożliwienia członkom rodzin 
podjęcia aktywności zawodowej; 
Rozwój usług opiekuńczych w 
oparciu o nowoczesne technologie. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
raporty, miesięczne potwierdzenia 
wykonania usług opiekuńczych 
przez rodziny osób starszych, 
dokumenty potwierdzające 
zatrudnienie opiekunek, wyniki 
badań satysfakcji klientów.
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Innowacyjny system usług 
opiekuńczych dla osób 
starszych w mieście 
Bytomiu 

S-Print 2 Sp. z o. o. we 
współpracy ze 
Stowarzyszeniem 
Współpracy Regionalnej

Celem przedsięwzięcia będzie dostarczenie 
nowoczesnych usług opiekuńczych osobom 
starszym, wymagającym opieki. Projekt 
dotyczy organizacji usług opiekuńczych 
świadczonych osobom niesamodzielnym w 
formule środowiskowej, prowadzonej w 
miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze 
świadczone będą w oparciu o nowoczesne 
technologie informatyczne.   

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

1 995 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.1; 2.2 Usługi opiekuńcze dla 40 osób w 
celu umożliwienia członkom rodzin 
podjęcia aktywności zawodowej; 
Rozwój usług opiekuńczych w 
oparciu o nowoczesne technologie. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
raporty, miesięczne potwierdzenia 
wykonania usług opiekuńczych 
przez rodziny osób starszych, 
dokumenty potwierdzające 
zatrudnienie opiekunek, wyniki 
badań satysfakcji klientów.
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Bytomski Inkubator 
Przedsiębiorczości 

Stowarzyszenie 
Współpracy Regionalnej 
we współpracy z 
Bytomską Izbą 
Przemysłowo-Handlową 

Celem projektu będzie aktywizacja zawodowa 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
prowadząca do stabilnego zatrudnienia. 
Utworzony zostanie Bytomski Inkubator 
Przedsiębiorczości, który będzie określał 
indywidualne potrzeby beneficjentów, 
świadczył usługi doradcze oraz szkolenia 
podnoszące kompetencje zawodowe i 
społeczne. Osoby wykazujące cechy 
przedsiębiorcze otrzymają wsparcie 
ukierunkowane na samo zatrudnienie. Celem 
utworzonego Bytomskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości będą: skuteczne 
wspieranie aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez zatrudnienia, inicjowanie i 
wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw, w 
tym przedsiębiorstw społecznych, tworzących 
trwałe miejsca pracy dla osób 
defaworyzowanych, aktualizacja kwalifikacji, 
wiedzy i umiejętności osób pozostających bez 
zatrudniania, zwiększające ich szanse na 
rynku pracy.

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.3.1
Wsparcie sektora 
ekonomii społecznej 
– konkurs

4 800 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2; 1.3 Liczba osób bezrobotnych objętych 
wsparciem: 120; Liczba osób 
pracujących po opuszczeniu 
programu: 85 osób. Źródło 
weryfikacji wskaźnika: liczba umów 
o pracę, liczba potwierdzeń 
skorzystania z usługi doradczo – 
szkoleniowej. 
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Bytomskie Centrum 
Inicjatyw Społecznych 

Stowarzyszenie 
Współpracy Regionalnej 
we współpracy z 
Fundacją Pracownia 
Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia”

Celem przedsięwzięcia będzie utworzenie 
Bytomskiego Centrum Inicjatyw Społecznych, 
które będzie nastawione m.in. na 
wykorzystanie innowacyjnych modeli do 
tworzenia miejsc pracy w obszarze usług 
społecznych, w szczególności dla 
bezrobotnych osób młodych oraz osób z 
ograniczoną sprawnością. Ponadto 
działalność Centrum będzie polegać m.in. na 
inicjowaniu zmian społecznych, które 
przyczynią się do poprawy życia 
mieszkańców, tworzeniu przedsiębiorstw 
społecznych. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.1.3 Programy 
aktywnej integracji 
osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym - OSI

4 933 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2; 1.3; 2.1 Liczba osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem: 300 osób. 
Liczba projektów zrealizowanych w 
pełni lub częściowo przez 
partnerów społecznych lub 
organizacje pozarządowe: 25. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 
obecności, dokumentacja z 
monitoringu działalności Centrum. 
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Innowacyjny system usług 
opiekuńczych dla osób 
starszych w mieście 
Bytomiu 

Stowarzyszenie 
Współpracy Regionalnej 
we współpracy z 
Silvermedia Sp. z o.o. 

Celem projektu będzie dostarczenie 
nowoczesnych usług opiekuńczych osobom 
niesamodzielnym (osobom starszym), w 
formule środowiskowej, prowadzonej na 
terenie miasta. Wysokiej jakości usługi 
opiekuńcze będą świadczone dla 40 
mieszkańców należących do grupy osób 
zagrożonych m.in. wykluczeniem społecznym. 
Usługi opiekuńcze świadczone będą w 
oparciu o nowoczesne technologie 
informatyczne umożliwiające nadzór nad 
pracą opiekunek oraz zbieranie danych o 
parametrach życiowych podopiecznych. 
Zostaną oni dodatkowo objęci 
specjalistycznymi usługami doradztwa. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

1 993 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.1; 2.2 Usługi opiekuńcze dla 40 osób w 
celu umożliwienia członkom rodzin 
podjęcia aktywności zawodowej; 
rozwój usług opiekuńczych w 
oparciu o nowoczesne technologie. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
raporty, miesięczne potwierdzenia 
wykonania usług opiekuńczych 
przez rodziny osób starszych, 
dokumenty potwierdzające 
zatrudnienie opiekunek, wyniki 
badań satysfakcji klientów.
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„Podwórka bez przemocy” 
– program z zakresu 
pedagogiki podwórkowej w 
rejonie Bobrka, Rozbarku i 
Śródmieścia

Centrum Misji 
Ewangelizacji Kościoła 
Ewangelicko-
Augsburskiego w RP

Celem przedsięwzięcia będzie wyrównywanie 
szans edukacyjnych oraz społecznych 124 
dzieci w wieku od 5 do 18 lat z obszarów 
objętych rewitalizacją, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, spędzających 
swój wolny czas na ulicy, poprzez 
uczestnictwo w programie edukacyjnym 
Szkoły Mobilnej i programie pedagogiki ulicy. 
W ramach przedsięwzięcia planuje się: 
organizację szkoleń dla pedagogów ulicy, 
prowadzenie zajęć dla dzieci na podwórkach z 
użyciem Szkoły Mobilnej dla dzieci w 
społeczności lokalnej, prowadzenie zajęć dla 
grup dzieci wymagających indywidualnego 
kontaktu, organizację Festiwalu Zabawy, Dnia 
Dziecka, organizację półkolonii. 

Śródmieście 10                       
Śródmieście Północ 
13                                
Śródmieście Zachód 
11            Rozbark 
12                             
Bobrek 8 

9.2.3
Rozwój usłg 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

1 500 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

2.1; 2.2 Liczba dzieci objętych programem 
z zakresu pedagogiki ulicy: 48 
osób; Liczba dzieci objętych 
programem Szkoły Mobilnej: 200 
osób; Liczba osób przeszkolonych 
z zakresu pedagogiki ulicy: 24 
osoby; Zagospodarowanie czasu 
wolnego 600 dzieciom podczas 
Festiwalu Zabawy. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 
obecności, karty ewaluacyjne, 
umowy wolontariackie, listy 
uczestników imprez. 
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Couveuse Bytom Consultiva sp. o.o. we 
współpracy z Wydziałem 
Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Śląskiej 

Celem projektu będzie aktywizacja zawodowa 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
prowadząca do stabilnego zatrudnienia. Cel 
ten zostanie osiągnięty poprzez wsparcie 
osób pozostających bez zatrudnienia w 
rozpoczynaniu indywidualnej działalności 
gospodarczej w sferze usług. Usługi 
aktywizacji dostępne będą dla wszystkich 
osób poszukujących pracy (doradztwo, 
szkolenia). Działania: inicjowanie i wspieranie 
innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym 
przedsiębiorstw społecznych, aktualizacja 
kwalifikacji, wiedzy i umiejętności osób 
pozostających bez zatrudnienia oraz ich 
skuteczna aktywizacja zawodowa. 

Śródmieście 10                       
Śródmieście Północ 
13                   
Śródmieście Zachód 
11            Rozbark 
12                             
Bobrek 8                                 
Kolonia Zgorzelec 19

7.3.3
Promocja 
samozatrudnienia – 
konkurs

4 866 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary 

1.2; 1.3; 2.1; 2.2 Liczba osób bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 130 osób. 
Liczba osób pracujących po 
opuszczeniu programu: 90 osób. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
umowy o pracę, skorzystanie z 
usługi doradczo-szkoleniowej. 

86

Bytomski Inkubator 
Społeczny

Fajna Spółdzielnia 
Socjalna we współpracy z 
CIS Bytom oraz EMAT 
Wolsztyn

Celem przedsięwzięcia będzie zmniejszenie 
negatywnych zjawisk społecznych poprzez 
doprowadzenie do utworzenia 20 mikro 
przedsiębiorstw, w tym minimum dwóch 
przedsiębiorstw społecznych. Przygotują one i 
zatrudnią 60 osób trwale bezrobotnych. 
Ponadto, przeszkolenie 240 osób 
zainteresowanych podjęciem działań 
gospodarczych. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

7.3.3
Promocja 
samozatrudnienia – 
konkurs

4 300 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2; 1.3 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu: 60 osób. 
Powstanie 20 
mikroprzedsiębiorstw. Liczba osób, 
która uzyska kwalifikacje po 
opuszczeniu programu: 240 osób. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: lista 
zatrudnionych pracowników, 
certyfikaty.
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Program „Godna starość” Fundacja „Inicjatywa” w 
ewentualnej współpracy z 
JST

Celem projektu będzie wzrost aktywności 
zawodowej i społecznej bezrobotnych oraz 
poszukujących pracy w tym nieaktywnych 
zawodowo, niepełnosprawnych poprzez 
wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz 
środowiskowe w formie utworzonego Centrum 
Dziennego Pobytu „NESTOR”. Ponadto 
prowadzona będzie aktywizacja społeczno - 
zawodowa „JUNIOR – SENIOR”, której celem 
będzie przygotowanie osób do wykonywania 
zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej 
oraz aktywizacja społeczno – zawodowa 
rodzin, w ramach której uczestnicy zostaną 
skierowani na trening rozwojowo – 
motywacyjny.

Śródmieście 10                                 
Śródmieście Zachód 
11                                  
Rozbark 12                             
Bobrek 8 

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

3 500 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.1; 2.2 Liczba osób, która uzyska 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu: 40 osób. Liczba osób 
wspartych w programie: 150 osób. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
formularze zgłoszeniowe, 
monitoring uczestnictwa na 
zajęciach prowadzonych przez 
świetlicę środowiskową, 
oświadczenia uczestników 
projektu, potwierdzenia uzyskania 
kwalifikacji/zatrudnienia.
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Program 
„Międzypokoleniowe 
Centrum Integracji”

Fundacja „Inicjatywa” w 
ewentualnej współpracy z 
JST

Celem projektu będzie zwiększenie ilości 
usług w zakresie organizacji czasu wolnego 
dla mieszkańców modernizowanej przestrzeni 
publicznej i społecznej oraz zwiększenie 
integracji i aktywizacji osób starszych i z 
niepełnosprawnością poprzez dopasowane 
narzędzia i instrumenty. Utworzenie MCI, 
które będzie realizowało zadania związane z 
włączeniem mieszkańców w kształtowaniu ich 
miejsca zamieszkania. 

Śródmieście 10                                 
Śródmieście Zachód 
11                       
Rozbark 12                             
Bobrek 8 

9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym – OSI

2 091 600,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

2.1; 2.2; 3.2 Realizacja 5 inicjatyw lokalnych; 
organizacja warsztatów dla 100 
mieszkańców; utworzenie jednego 
punktu wolontariatu - 10 
wolontariuszy; udział 200 
mieszkańców w festynie, 
utworzenie jednej grupy 
samopomocowej dla osób 
starszych i jednej dla osób z 
niepełnosprawnością; organizacja 
dwóch wycieczek (osoby starsze i 
osoby z niepełnosprawnością i ich 
otoczenie).
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 
obecności, dokumentacja 
zdjęciowa, umowy wolontariackie. 
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Program „Aktywny senior” Fundacja „Inicjatywa” w 
ewentualnej współpracy z 
JST

Celem projektu będzie zrost dostępności i 
jakości usług społecznych zapobiegających 
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez 
poprawę jakości życia osób starszych (60 r.ż.) 
i samotnych poprzez możliwość skorzystania 
z różnorodnych form wsparcia: spotkania ze 
specjalistami tj. lekarz, radca prawny, 
warsztaty, spotkania integracyjne oraz 
wdrożenie systemu opieki w domach 
uczestników projektu (np. teleopieka). 

Śródmieście 10                                
Śródmieście Zachód 
11                                
Rozbark 12                             
Bobrek 8 

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

2 130 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

2.1; 2.2 Utworzenie jednego punktu 
spotkań dla osób starszych. Źródło 
weryfikacji wskaźnika: listy 
uczestników, dokumentacja 
fotograficzna.
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Bytomski Ośrodek 
Aktywności 

Stowarzyszenie 
Niezależna Grupa 
Popularyzatorów Nauki 
EKSPERYMENTATORZY 
we współpracy z innymi 
stowarzyszeniami i 
fundacjami 

Celem projektu będzie wzmocnienie 
aktywności społecznej oraz zawodowej 
społeczności lokalnej poprzez: działania 
społeczno - obywatelskie (np. Biuro 
wolontariatu, grupy samopomocowe, 
integracja społeczna); działania 
prozatrudnieniowe (powstanie 3 
przedsiębiorstw społecznych oraz oddziału 
Bytomskiej Fajnej Spółdzielni Socjalnej); 
działania edukacyjno – profilaktyczne (m.in.: 
warsztaty z kompetencji kluczowych dla 
uczniów, kursy kwalifikacyjne dla 
bezrobotnych, szkolenia metodyczne dla 
nauczycieli).

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym – OSI

1 545 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 
2.2 

Liczba osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
objętych wsparciem: 50 osób; 
Zatrudnienie 12 osób długotrwale 
bezrobotnych. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 
obecności, certyfikaty, lista 
zatrudnionych pracowników. 
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Umiem się uczyć Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. we współpracy z 
Wydziałem Edukacji

Celem przedsięwzięcia będzie kształtowanie 
kompetencji kluczowych ze szczególnym 
uwzględnieniem uczenia się, kreatywności, 
pracy zespołowej i silnie wpływających na 
integrację grupy i zmianę postrzegania 
nauczycieli przez uczniów. Podniesienie 
poziomu edukacji w szkołach podstawowych 
poprzez warsztaty efektywnej nauki i pracy 
zespołowej oraz twórczego myślenia w 
ramach zajęć wyrównawczych. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

11.1.4
Poprawa 
efektywności 
kształcenia ogólnego 
- konkurs

3 873 548,56 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary 

2.1 Wzrost kompetencji kluczowych u 
uczniów. Źródło weryfikacji 
wskaźnika: brak danych.
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Rewitalizacja społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców Bytomia 
poprzez specjalistyczne 
szkolenia zawodowe w 
wybranych zawodach 
rzemieślniczych 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Bytomiu

Celem przedsięwzięcia będzie powstrzymanie 
degradacji miasta w sferze społecznej i 
zminimalizowanie problemów społecznych 
wynikających z bezrobocia poprzez 
specjalistyczne szkolenia zawodowe w 
wybranych zawodach rzemieślniczych oraz 
aktywizację zawodową osób bezrobotnych. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

7.1.3
Poprawa zdolności 
do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy 
i pozostających bez 
zatrudnienia – 
konkurs

1 300 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary 

1.1; 1.3 Aktywizacja zawodowa 70 osób 
bezrobotnych, zdobycie kwalifikacji 
zawodowych przez 70 osób, 
zdobycie doświadczenia 
zawodowego przez 60 osób dzięki 
odbytym stażom. Źródło weryfikacji 
wskaźnika: system SYRIUSZ, 
rejestry PUP.
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Ludzie do ludzi – Program 
Aktywizacji Lokalnej 
mieszkańców Bobrka

Centrum Misji i 
Ewangelizacji Kościoła 
Ewangelicko – 
Augsburskiego w RP

Celem przedsięwzięcia będzie zwiększenie 
szans na aktywne uczestnictwo w życiu 
społeczno – zawodowym 30 osób z dzielnicy 
Bobrka, które znajdują się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej. W ramach 
przedsięwzięcia planuje się organizację m.in. 
specjalistycznych szkoleń dla kadry projektu, 
pedagogika ulicy wśród uczestników projektu, 
zajęcia grupowe, wsparcie asystentów 
rodziny.  

Bobrek 8 9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym - OSI

2 400 000,00 1.3; 2.1 Liczba osób zagrożonych  
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu: 30 osób; liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy po 
opuszczeniu programu: 30 osób;  
liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu: 30 osób. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: lista 
obecności, karta pracy z klientem. 
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Dajmy szansę Prodictum Sp. z o.o. we 
współpracy ze 
Specjalnym Ośrodkiem 
Wychowawczym nr 2 w 
Bytomiu, Bytomską 
Agencją Rozwoju 
Inwestycji Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia będzie aktywna 
integracja o charakterze społeczno-
zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym 54 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Uczestnicy projektu będą mieli 
możliwość m.in. podniesienia kwalifikacji, 
zdobycia nowych kompetencji, udziału w 
stażach zawodowych. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym - OSI

972 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.2; 1.3; 2.1; 2.2 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w 
programie: 31 osób, Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu: 22 osoby. 
Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu: 12 osób. 
Liczba osób z 
niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie: 8 osób.  
Źródło weryfikacji wskaźnika: kopia 
umowy o pracę, listy obecności, 
zaświadczenie o podjęciu nauki lub 
szkolenia.
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Nowe horyzonty 
zawodowe

Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. 

Celem przedsięwzięcia będzie realizacja 
programu zwolnień monitorowanych 
(outplacement grupowy), w tym pomoc 
osobom objętym redukcją zatrudnienia w 
znalezieniu nowego miejsca pracy. W ramach 
projektu planuje się przeprowadzić serię 
działań m.in.: poradnictwo indywidualne, 
wsparcie psychologiczne, job coaching, 
warsztaty z kompetencji społecznych, 
szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, 
wsparcie doradcze dla nowopowstałych firm.  

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

7.4.2
Outplacement - 
konkurs

2 760 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2; 1.3 Wskaźniki: brak danych. Źródło 
weryfikacji wskaźnika: formularze 
rekrutacyjne, listy obecności, 
umowy o zatrudnienie/staż.
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Droga do aktywności 
zawodowej 

Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. 

Celem przedsięwzięcia będzie podjęcie i 
utrzymanie zatrudnienia przez osoby należące 
do grup o szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy, w tym osób z 
niepełnosprawnościami, długotrwale 
bezrobotnych, osoby po 50 roku życia, o 
niskich kwalifikacjach, kobiety, dzięki 
instrumentom rynku pracy służącym 
indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w 
zakresie określenia ścieżki zawodowej, 
instrumentom i usługom rynku pracy 
skierowanym do osób, u których 
zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub 
zdobycia nowych umiejętności i kompetencji 
oraz instrumentom i usługom rynku pracy 
służącym zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców, przedsiębiorców.

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

7.1.3 
Poprawa zdolności 
do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy 
i pozostających bez 
zatrudnienia – 
konkurs

2 150 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2; 1.3; 2.1;  
2.2

Wskaźniki: brak danych. Źródło 
weryfikacji wskaźnika: formularze 
rekrutacyjne, listy obecności, 
umowy o zatrudnienie/staż.
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Opiekuńczy Bytom – 
utworzenie centrum 
wsparcia opiekunów 
nieformalnych

Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. we współpracy z 
Euro-support Bytom i 
Krajowym Instytutem 
Gospodarki Senioralnej

Celem przedsięwzięcia będzie zwiększenie 
dostępu do usług społecznych świadczonych 
w Bytomiu na rzecz osób niesamodzielnych, 
starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą 
przeciwdziałać ich marginalizacji i 
wykluczeniu społecznemu. Projekt zakłada 
zwiększenie realizowanych usług 
społecznych, świadczonych w mieście 
poprzez rozwój usług asystenckich i 
opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi 
obejmujących m.in.: realizację usług 
opiekuńczych, o których mowa w ustawie z 
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej, realizację usług asystenckich na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami/rodzin z 
dziećmi z niepełnosprawnościami, 
podnoszenie kompetencji i kwalifikacji 
opiekunów faktycznych i personelu służb 
świadczących usługi w społeczności lokalnej. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych - OSI

4 950 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

2.1; 2.2 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywających 
kwalifikacje, pracujących po 
opuszczeniu programu: 150 osób.
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
formularze rekrutacyjne, listy 
obecności, umowy o 
staże/zatrudnienie. 
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Opiekunowie są wśród nas Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. we współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi

Celem przedsięwzięcia będzie przygotowanie 
osób 60+ do pełnienia roli opiekunów 
nieformalnych poprzez edukację z zakresu 
bieżącej opieki nad seniorem, pierwszej 
pomocy, możliwości udziału w aktywności 
obywatelskiej, nowoczesnych technologii itp. 
Działania projektu obejmą: stworzenie grup 
samopomocowych; zwiększenie aktywności 
uczestników projektu poprzez podnoszenie 
aktywności społecznej osób starszych w 
zakresie świadczenia usług społecznych na 
rzecz innych seniorów i w zakresie opieki nad 
samym sobą poprzez propagowanie korzyści 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego; bank 
czasu seniora.

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

11.3
Dostosowanie oferty 
kształcenia 
zawodowego do 
potrzeb lokalnego 
rynku pracy – 
kształcenie 
zawodowe osób 
dorosłych

720 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.2 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w 
programie: 80 osób, Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywających 
kwalifikacje, pracujących po 
opuszczeniu programu: 50 osób. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
formularze rekrutacyjne, listy 
obecności, umowy o 
zatrudnienie/staż.
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Rewitalizacja społeczna 
Dzielnicy Bobrek, Rozbark 
i Śródmieście

Fundacja Flexi Mind Działania w ramach projektu przewidują 
kompleksowe wsparcie dla osób ubiegających 
się o przyznanie mieszkania komunalnego 
zagrożonych/wykluczonych społecznie oraz 
działania na rzecz społeczności 
zamieszkującej dzielnice Bobrek, Rozbark, 
Śródmieście. 

Bobrek 8                                  
Rozbark 12                    
Śródmieście 10               
Śródmieście Zachód 
11                            
Śródmieście Północ 
13

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

2 000 000,00 - 
łączna kwota na 

wszystkie obszary

2.1; 2.2 Wskaźniki: liczba indywidualnych 
diagnoz, Indywidualnych Planów 
Działania, godzin 
przeprowadzonych szkoleń i 
warsztatów, liczba godzin 
udzielonego doradztwa, liczba 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem 
(brak danych liczbowych na chwilę 
obecną). Wskaźniki będą 
monitorowane na podstawie ankiet 
i testów. 
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Zespół mieszkań 
wspomaganych ze 
środowiskowym 
wsparciem dziennym

Bytomskie Centrum 
Wsparcia

Przedsięwzięcie obejmuje uruchomienie 
zespołu mieszkań wspieranych, oferujących 
łącznie 15 nowych miejsc, wraz z elementami 
środowiskowego wsparcia dziennego oraz 
pracę z uczestnikami projektu. 

Śródmieście 10                       
Śródmieście Północ 
13          Śródmieście 
Zachód 11            
Rozbark 12                             
Bobrek 8                                      
Kolonia Zgorzelec 19

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych - OSI

1 200 000,00 2.1; 2.2 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie - 
15 Liczba wspartych w programie 
miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu, rozumianych 
jako liczba dostępnych miejsc w 
mieszkaniach wspomaganych - 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.                                    
Źródło weryfikacji wskaźnika:    
Wykorzystanie opracowanych 
narzędzi ewaluacyjnych i 
monitorujących: testy, ankiety, 
arkusze oceny. Sprawozdawczość 
w zakresie dostępności miejsc 
świadczonych usług społecznych w 
mieszkaniach wspieranych.

101

"Bobrek rewitalizacja" - 
aktywizacja społeczno-
zawodowa osób 
wykluczonych lub 
zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Centrum Integracji 
Społecznej w Bytomiu 

Przedmiotem projektu jest aktywizacja 
zawodowa i społeczna mieszkańców Bobrka 
obejmująca: indywidualne programy 
zatrudnienia dla 60 osób (pracownia 
utrzymania terenów zielonych), monitoring 
doradcy zawodowego, pośrednictwo pracy, 
poradnictwo indywidualne i grupowe, 
szkolenia i kursy zawodowe, kształtowanie 
edukacji ekonomicznej, prowadzenie zajęć 
komputerowych dla początkujących, 
edukowanie w zakresie ekonomii społecznej i 
zakładania spółdzielni socjalnych, organizację 
spotkań z pracodawcami oraz 
przedstawicielami spółdzielni socjalnych, 
zajęcia z psychologiem.

Bobrek 8 9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym - OSI

750 000,00 1.1; 1.2; 1.3 aktywizacja zawodowa : 40 osób; 
podniesienie kwalifikacji 
zawodowych i umiejętności 
zawodowych: 14 osób;  uzyskanie 
zatrudnienia: 4 osoby;   
monitorowane na podstawie list 
obecności, ewidencji 
prowadzonych zajęć, badań 
ankietowych oraz monitoringu 
absolwentów przedsięwziecia. 
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Zostań programistą Wydział Edukacji we 
współpracy ze Szkołą 
Programowania 
CODERS LAB

Celem działania jest nabycie praktycznych 
umiejętności uczniów bytomskich szkół w 
zakresie IT, co za tym idzie zwiększenie ich 
kompetencji, spadek bezrobocia. Projektem 
objętych zostanie 100 uczniów bytomskich 
szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie będą 
uczęszczać na specjalistyczne kursy. Kursy 
organizowane przez Coders Lab umożliwiają 
zdobycie umiejętności jako programista 
FRONT-END oraz BACK-END. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

11.1.4
Poprawa 
efektywności 
kształcenia ogólnego 
- konkurs

1 058 800,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary 

2.1 Nabycie przez 100 uczniów 
praktycznych umiejętności w 
zakresie programowania. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 
uczniów uczęszczających na 
zajęcia.

lp nazwa podmiot realizujący zakres projektu lokalizacja
działanie/poddziała

nie RPO WSL

szacowana 
całkowita 

wartość (w zł)

rezultaty i sposób ich 
monitorowania w odniesieniu do 

celów rewitalizacji

przedsięwzięcia zaplanowane do sfinansowania w ramach środków ZIT

przedsięwzięcia pozostałe

INTERWENCJA INWESTYCYJNO-INFRASTRUKTURALNA 

przedsięwzięcia zaplanowane do sfinansowania w ramach środków OSI
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Rewitalizacja części 
podobszaru 8 - Bytom 
Bobrek

Miasto Bytom/Bytomskie 
Mieszkania

Przedmiotem projektu jest:
10.3 remont części wspólnych w budynkach 
zlokalizowanych przy ul. Stalowej 1, 2-2a, 3-
3a, 4-4a, 5-5a, 6-6a, 7-7a, Piecucha 2-2a, 4-
4a, 5-5a, 6-6a-6b, 7-7a, 9-9a, 10, 12, 12a, 
Pasteura 1a, 2-2a, 3-3a, 4, Konstytucji 45, 
47wraz z otoczeniem. Jednocześnie 
przeniesienie sanitariatów zlokalizowanych w 
częściach wspólnych do lokali (wydzielenie 
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w 
lokalu). Projekt obejmie też wyburzenia 
budynków gospodarczych i oficyn wraz z 
zagospodarowaniem terenu (ul. Zabrzańska 
126, Konstytucji 31a i 38). A także elementy 
monitoringu.
10.2 Powstanie CUS w budynku przy ul. 
Pasteura 4a - remont zarówno części 
wspólnych, jak i indywidualnych lokali, a 
także zakup wyposażenia.
Budynki przy ul. Jochymczyka 4a, 
Olszewskiego 11, Pasteura 1, Konstytucji 51, 
Zabrzańskiej 126 zostaną poddane 
gruntownemu remontowi z przeznaczeniem 
na lokale socjalne łącznie z przeniesieniem 
sanitariatów z części wspólnych do lokali. 
Ponadto zostaną wykonane remonty 
pojedynczych lokali z przeznaczeniem na 
lokale socjalne (ok. 30 lokali).

podobszar 8 - Bobrek 10.2.3
Rozwój 
mieszkalnictwa 
socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 
infrastruktury usług 
społecznych - OSI

10.3.4
Rewitalizacja 
obszarów 
zdegradowanych - 
OSI

10.3                        
46 597 784,08 

10.2                                  
11 500 000,00 

2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 
3.3 

Liczba osób korzystających ze 
wspartej infrastruktury (brak 
danych na obecnym etapie) 
Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją: 3,69 ha
Liczba obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach: 55 
obiektów
Monitorowane na podstawie 
protokołów odbioru robót oraz 
sprawozdań Bytomskich Mieszkań. 

lp nazwa podmiot realizujący zakres projektu lokalizacja

szacowana 
całkowita 

wartość (w zł)

rezultaty i sposób ich 
monitorowania w odniesieniu do 

celów rewitalizacji

przedsięwzięcia zaplanowane do sfinansowania w ramach środków ZIT
przedsięwzięcia pozostałe

WIĄZKA 3 KOLONIA ZGORZELEC

INTERWENCJA SPOŁECZNA

przedsięwzięcia zaplanowane do sfinansowania w ramach środków OSI



104

Rewitalizacja społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców Bytomia 
poprzez aktywizację 
zawodową 

Powiatowy Urząd Pracy Celem przedsięwzięcia będzie poprawa 
zdolności do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i pozostających bez 
zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową 
osób powyżej 30 roku życia, doskonalenie 
usług pośrednictwa pracy, doradztwo 
zawodowe. Wsparcie osób bezrobotnych 
poprzez aktywizację zawodową mającą na 
celu zdobycie odpowiednich kwalifikacji i 
umiejętności, które pozwolą na aktywną i 
długotrwałą obecność na rynku pracy. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

7.1.3
Poprawa zdolności 
do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy 
i pozostających bez 
zatrudnienia - 
konkurs

6 000 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.3 Aktywizacja zawodowa: 883 osób 
bezrobotnych;                          
Liczba osób, które zdobyły 
doświadczenie zawodowe dzięki 
stażom: 663 
Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu: 110 osób; 
Liczba osób pracujących po 
opuszczeniu programu: 60 (prace 
interwencyjne).
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
system SYRIUSZ, rejestry PUP. 
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Program aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Powiatowy Urząd Pracy 
(w partnerstwie z MOPR)

W ramach przedsięwzięcia planuje się 
zrealizować 9 edycji Programu Aktywizacji i 
Integracji dla 90 osób bezrobotnych (III profil). 
Program składa się z dwóch bloków działań: 
integracja społeczna, aktywizacja zawodowa

Wszystkie 
podobszray 
zamieszkałe

9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym – OSI

108 720,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.3; 2.1 Wzrost kompetencji społecznych i 
zawodowych. Wzrost potencjału 
zawodowego. Źródło weryfikacji 
wskaźnika: Ankieta ewaluacyjna, 
opinia trenera o każdym uczestniku 
zajęć w ramach integracji 
społecznej, umowa o pracę. 
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Szansa na lepszy start w 
życiu – wsparcie dzieci i 
młodzieży z 
instytucjonalnej pieczy 
zastępczej pochodzącej z 
rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza „Szansa 
dla Dziecka” Partnerzy: 
Dom Dziecka nr 1; 
MOPR; Stowarzyszenie – 
Śląski oddział terenowy 
Towarzystwa Rozwijania 
Aktywności Dzieci 
„Szansa” Bytomiu.

Celem projektu będzie przygotowanie 
wychowanków instytucjonalnej pieczy 
zastępczej do godnego startu w dorosłe życie 
i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po 
osiągnięciu pełnoletności. Prowadzone będą 
zajęcia dodatkowe, zajęcia profilaktyczne i 
socjoterapeutyczne, aktywizacja turystyczno-
sportowa, rekreacyjna i  kulturalna. 

poza obszarem 
rewitalizacji - 
działania skierowane 
do osób z obszaru 
rewitalizacji

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

630 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.1 Wsparcie 150 osób z 3 placówek 
instytucjonalnej pieczy zastępczej, 
Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po 
zakończeniu projektu: 9 osób. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
umowa o pracę/oświadczenie o 
podjęciu zatrudnienia. 
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Aktywizacja Bytomskich 
Przedsiębiorców

Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. we współpracy z 
PUP, inkubatorem i izbą 
handlową 

W ramach przedsięwzięcia planuje się 
utworzyć nowe miejsca pracy dla 
mieszkańców, rozwój społeczno – 
gospodarczy, wsparcie rozwoju mikro i 
małych przedsiębiorstw (Start-up-ów), rozwój 
klubów, punktów hobbistycznych. Projekt 
będzie skierowany do osób bezrobotnych i 
nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia, 
które planują rozpocząć działalność 
gospodarczą. Projekt będzie obejmować 
szkolenia i doradztwo związane z 
uruchomieniem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej, przyznanie dotacji w wysokości 
23 500,00 zł oraz wsparcia pomostowego w 
wysokości 1 400,00 zł miesięcznie przez 
pierwsze 12 miesięcy.

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

7.3.3
Promocja 
samozatrudnienia – 
konkurs

3 700 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2 Wskaźnik: brak danych.
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
umowy na uczestnictwo w 
projekcie, liczba wypłaconych 
dotacji oraz dane CEIDG.
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Innowacyjny system usług 
opiekuńczych dla osób 
starszych w mieście 
Bytomiu 

Consultiva sp. o.o. we 
współpracy ze 
Stowarzyszeniem 
Współpracy Regionalnej 

Celem przedsięwzięcia będzie dostarczenie 
nowoczesnych usług opiekuńczych osobom 
starszym, wymagającym opieki. Projekt 
dotyczy organizacji usług opiekuńczych 
świadczonych osobom niesamodzielnym w 
formule środowiskowej, prowadzonej w 
miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze 
świadczone będą w oparciu o nowoczesne 
technologie informatyczne.   

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

1 993 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.1; 2.2 Usługi opiekuńcze dla 40 osób w 
celu umożliwienia członkom rodzin 
podjęcia aktywności zawodowej; 
Rozwój usług opiekuńczych w 
oparciu o nowoczesne technologie. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
raporty, miesięczne potwierdzenia 
wykonania usług opiekuńczych 
przez rodziny osób starszych, 
dokumenty potwierdzające 
zatrudnienie opiekunek, wyniki 
badań satysfakcji klientów.
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Innowacyjny system usług 
opiekuńczych dla osób 
starszych w mieście 
Bytomiu 

S-Print 2 Sp. z o. o. we 
współpracy ze 
Stowarzyszeniem 
Współpracy Regionalnej

Celem przedsięwzięcia będzie dostarczenie 
nowoczesnych usług opiekuńczych osobom 
starszym, wymagającym opieki. Projekt 
dotyczy organizacji usług opiekuńczych 
świadczonych osobom niesamodzielnym w 
formule środowiskowej, prowadzonej w 
miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze 
świadczone będą w oparciu o nowoczesne 
technologie informatyczne.   

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

1 995 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.1; 2.2 Usługi opiekuńcze dla 40 osób w 
celu umożliwienia członkom rodzin 
podjęcia aktywności zawodowej; 
Rozwój usług opiekuńczych w 
oparciu o nowoczesne technologie. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
raporty, miesięczne potwierdzenia 
wykonania usług opiekuńczych 
przez rodziny osób starszych, 
dokumenty potwierdzające 
zatrudnienie opiekunek, wyniki 
badań satysfakcji klientów.
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Aktywna reintegracja 
społeczno-zawodowa 
Bytomia

Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. 

Celem projektu będzie aktywizacja społeczno-
zawodowa mieszkańców, a w konsekwencji 
wzrost zatrudnienia i podniesienie kapitału 
społecznego. Zakres działań w ramach 
projektu: kompleksowe programy integracji 
społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych; kompleksowe programy 
aktywizacji skierowane do osób 
usamodzielnianych, programy na rzecz 
wzmacniania potencjału społecznego i 
zawodowego lokalnych społeczności z 
uwzględnieniem działań: opartych o 
samopomoc, środowiskowych, 
prozatrudnieniowych, edukacyjnych. Wyżej 
wymienione działania będą ukierunkowane na 
wsparcie indywidualne osób i grup 
zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem.   

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.1.3 
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym - OSI

50 000 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.1 Aktywizacja zawodowa oraz 
zatrudnienie grupy ok. 600 osób 
Źródło weryfikacji wskaźnika: brak 
danych
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Bytomski Inkubator 
Przedsiębiorczości 

Stowarzyszenie 
Współpracy Regionalnej 
we współpracy z 
Bytomską Izbą 
Przemysłowo-Handlową 

Celem projektu będzie aktywizacja zawodowa 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
prowadząca do stabilnego zatrudnienia. 
Utworzony zostanie Bytomski Inkubator 
Przedsiębiorczości, który będzie określał 
indywidualne potrzeby beneficjentów, 
świadczył usługi doradcze oraz szkolenia 
podnoszące kompetencje zawodowe i 
społeczne. Osoby wykazujące cechy 
przedsiębiorcze otrzymają wsparcie 
ukierunkowane na samo zatrudnienie. Celem 
utworzonego Bytomskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości będą: skuteczne 
wspieranie aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez zatrudnienia, inicjowanie i 
wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw, w 
tym przedsiębiorstw społecznych, tworzących 
trwałe miejsca pracy dla osób 
defaworyzowanych, aktualizacja kwalifikacji, 
wiedzy i umiejętności osób pozostających bez 
zatrudniania, zwiększające ich szanse na 
rynku pracy.

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.3.1
Wsparcie sektora 
ekonomii społecznej 
– konkurs

4 800 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2; 1.3 Liczba osób bezrobotnych objętych 
wsparciem: 120; Liczba osób 
pracujących po opuszczeniu 
programu: 85 osób. Źródło 
weryfikacji wskaźnika: liczba umów 
o pracę, liczba potwierdzeń 
skorzystania z usługi doradczo – 
szkoleniowej. 
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Bytomskie Centrum 
Inicjatyw Społecznych 

Stowarzyszenie 
Współpracy Regionalnej 
we współpracy z 
Fundacją Pracownia 
Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia”

Celem przedsięwzięcia będzie utworzenie 
Bytomskiego Centrum Inicjatyw Społecznych, 
które będzie nastawione m.in. na 
wykorzystanie innowacyjnych modeli do 
tworzenia miejsc pracy w obszarze usług 
społecznych, w szczególności dla 
bezrobotnych osób młodych oraz osób z 
ograniczoną sprawnością. Ponadto 
działalność Centrum będzie polegać m.in. na 
inicjowaniu zmian społecznych, które 
przyczynią się do poprawy życia 
mieszkańców, tworzeniu przedsiębiorstw 
społecznych. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.1.3 Programy 
aktywnej integracji 
osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym - OSI

4 933 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2; 1.3; 2.1 Liczba osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem: 300 osób. 
Liczba projektów zrealizowanych w 
pełni lub częściowo przez 
partnerów społecznych lub 
organizacje pozarządowe: 25. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 
obecności, dokumentacja z 
monitoringu działalności Centrum. 
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Innowacyjny system usług 
opiekuńczych dla osób 
starszych w mieście 
Bytomiu 

Stowarzyszenie 
Współpracy Regionalnej 
we współpracy z 
Silvermedia Sp. z o.o. 

Celem projektu będzie dostarczenie 
nowoczesnych usług opiekuńczych osobom 
niesamodzielnym (osobom starszym), w 
formule środowiskowej, prowadzonej na 
terenie miasta. Wysokiej jakości usługi 
opiekuńcze będą świadczone dla 40 
mieszkańców należących do grupy osób 
zagrożonych m.in. wykluczeniem społecznym. 
Usługi opiekuńcze świadczone będą w 
oparciu o nowoczesne technologie 
informatyczne umożliwiające nadzór nad 
pracą opiekunek oraz zbieranie danych o 
parametrach życiowych podopiecznych. 
Zostaną oni dodatkowo objęci 
specjalistycznymi usługami doradztwa. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych – OSI

1 993 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.1; 2.2 Usługi opiekuńcze dla 40 osób w 
celu umożliwienia członkom rodzin 
podjęcia aktywności zawodowej; 
rozwój usług opiekuńczych w 
oparciu o nowoczesne technologie. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
raporty, miesięczne potwierdzenia 
wykonania usług opiekuńczych 
przez rodziny osób starszych, 
dokumenty potwierdzające 
zatrudnienie opiekunek, wyniki 
badań satysfakcji klientów.
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Couveuse Bytom Consultiva Sp. o.o. we 
współpracy z Wydziałem 
Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Śląskiej 

Celem projektu będzie aktywizacja zawodowa 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
prowadząca do stabilnego zatrudnienia. Cel 
ten zostanie osiągnięty poprzez wsparcie 
osób pozostających bez zatrudnienia w 
rozpoczynaniu indywidualnej działalności 
gospodarczej w sferze usług. Usługi 
aktywizacji dostępne będą dla wszystkich 
osób poszukujących pracy (doradztwo, 
szkolenia). Działania: inicjowanie i wspieranie 
innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym 
przedsiębiorstw społecznych, aktualizacja 
kwalifikacji, wiedzy i umiejętności osób 
pozostających bez zatrudnienia oraz ich 
skuteczna aktywizacja zawodowa. 

Śródmieście 10                       
Śródmieście Północ 
13                   
Śródmieście Zachód 
11            Rozbark 
12                             
Bobrek 8                                 
Kolonia Zgorzelec 19

7.3.3
Promocja 
samozatrudnienia – 
konkurs

4 866 000,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary 

1.2; 1.3; 2.1; 2.2 Liczba osób bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 130 osób. 
Liczba osób pracujących po 
opuszczeniu programu: 90 osób. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
umowy o pracę, skorzystanie z 
usługi doradczo-szkoleniowej. 
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Umiem się uczyć Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. we współpracy z 
Wydziałem Edukacji

Celem przedsięwzięcia będzie kształtowanie 
kompetencji kluczowych ze szczególnym 
uwzględnieniem uczenia się, kreatywności, 
pracy zespołowej i silnie wpływających na 
integrację grupy i zmianę postrzegania 
nauczycieli przez uczniów. Podniesienie 
poziomu edukacji w szkołach podstawowych 
poprzez warsztaty efektywnej nauki i pracy 
zespołowej oraz twórczego myślenia w 
ramach zajęć wyrównawczych. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

11.1.4
Poprawa 
efektywności 
kształcenia ogólnego 
- konkurs

3 873 548,56 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary 

2.1 Wzrost kompetencji kluczowych u 
uczniów. Źródło weryfikacji 
wskaźnika: brak danych.
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Rewitalizacja społeczna 
bezrobotnych 
mieszkańców Bytomia 
poprzez specjalistyczne 
szkolenia zawodowe w 
wybranych zawodach 
rzemieślniczych 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Bytomiu

Celem przedsięwzięcia będzie powstrzymanie 
degradacji miasta w sferze społecznej i 
zminimalizowanie problemów społecznych 
wynikających z bezrobocia poprzez 
specjalistyczne szkolenia zawodowe w 
wybranych zawodach rzemieślniczych oraz 
aktywizację zawodową osób bezrobotnych. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

7.1.3
Poprawa zdolności 
do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy 
i pozostających bez 
zatrudnienia – 
konkurs

1 300 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary 

1.1; 1.3 Aktywizacja zawodowa 70 osób 
bezrobotnych, zdobycie kwalifikacji 
zawodowych przez 70 osób, 
zdobycie doświadczenia 
zawodowego przez 60 osób dzięki 
odbytym stażom. Źródło weryfikacji 
wskaźnika: system SYRIUSZ, 
rejestry PUP.
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Program Aktywności 
Lokalnej

Fundacja „Inicjatywa” w 
ewentualnej współpracy z 
JST

Celem przedsięwzięcia będzie wzrost 
aktywności społecznej mieszkańców, 
zwłaszcza z grup szczególnie zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, poprzez realizację 
działań środowiskowych o charakterze 
integracyjnym zgodnym z metodą 
organizowania społeczności lokalnej.

Kolonia Zgorzelec 19 9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym – OSI

276 000,00 2.1; 2.2 Wskaźniki - brak danych na 
obecnym etapie. Źródło weryfikacji 
wskaźnika: listy obecności ze 
spotkań.
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Dajmy szansę Prodictum Sp. z o.o. we 
współpracy ze 
Specjalnym Ośrodkiem 
Wychowawczym nr 2 w 
Bytomiu, Bytomską 
Agencją Rozwoju 
Inwestycji Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia będzie aktywna 
integracja o charakterze społeczno-
zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym 54 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Uczestnicy projektu będą mieli 
możliwość m.in. podniesienia kwalifikacji, 
zdobycia nowych kompetencji, udziału w 
stażach zawodowych. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym - OSI

972 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.2; 1.3; 2.1; 2.2 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w 
programie: 31 osób, Liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu: 22 osoby. 
Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu: 12 osób. 
Liczba osób z 
niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie: 8 osób.  
Źródło weryfikacji wskaźnika: kopia 
umowy o pracę, listy obecności, 
zaświadczenie o podjęciu nauki lub 
szkolenia.
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Nowe horyzonty 
zawodowe

Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. 

Celem przedsięwzięcia będzie realizacja 
programu zwolnień monitorowanych 
(outplacement grupowy), w tym pomoc 
osobom objętym redukcją zatrudnienia w 
znalezieniu nowego miejsca pracy. W ramach 
projektu planuje się przeprowadzić serię 
działań m.in.: poradnictwo indywidualne, 
wsparcie psychologiczne, job coaching, 
warsztaty z kompetencji społecznych, 
szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, 
wsparcie doradcze dla nowopowstałych firm.  

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

7.4.2
Outplacement - 
konkurs

2 760 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2; 1.3 Wskaźniki: brak danych. Źródło 
weryfikacji wskaźnika: formularze 
rekrutacyjne, listy obecności, 
umowy o zatrudnienie/staż.
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Droga do aktywności 
zawodowej 

Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. 

Celem przedsięwzięcia będzie podjęcie i 
utrzymanie zatrudnienia przez osoby należące 
do grup o szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy, w tym osób z 
niepełnosprawnościami, długotrwale 
bezrobotnych, osoby po 50 roku życia, o 
niskich kwalifikacjach, kobiety, dzięki 
instrumentom rynku pracy służącym 
indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w 
zakresie określenia ścieżki zawodowej, 
instrumentom i usługom rynku pracy 
skierowanym do osób, u których 
zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub 
zdobycia nowych umiejętności i kompetencji 
oraz instrumentom i usługom rynku pracy 
służącym zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez 
pracodawców, przedsiębiorców.

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

7.1.3 
Poprawa zdolności 
do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy 
i pozostających bez 
zatrudnienia – 
konkurs

2 150 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2; 1.3; 2.1;  
2.2

Wskaźniki: brak danych. Źródło 
weryfikacji wskaźnika: formularze 
rekrutacyjne, listy obecności, 
umowy o zatrudnienie/staż.
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Opiekuńczy Bytom – 
utworzenie centrum 
wsparcia opiekunów 
nieformalnych

Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. we współpracy z 
Euro-support Bytom i 
Krajowym Instytutem 
Gospodarki Senioralnej

Celem przedsięwzięcia będzie zwiększenie 
dostępu do usług społecznych świadczonych 
w Bytomiu na rzecz osób niesamodzielnych, 
starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą 
przeciwdziałać ich marginalizacji i 
wykluczeniu społecznemu. Projekt zakłada 
zwiększenie realizowanych usług 
społecznych, świadczonych w mieście 
poprzez rozwój usług asystenckich i 
opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi 
obejmujących m.in.: realizację usług 
opiekuńczych, o których mowa w ustawie z 
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej, realizację usług asystenckich na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami/rodzin z 
dziećmi z niepełnosprawnościami, 
podnoszenie kompetencji i kwalifikacji 
opiekunów faktycznych i personelu służb 
świadczących usługi w społeczności lokalnej. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych - OSI

4 950 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

2.1; 2.2 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywających 
kwalifikacje, pracujących po 
opuszczeniu programu: 150 osób.
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
formularze rekrutacyjne, listy 
obecności, umowy o 
staże/zatrudnienie. 
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Opiekunowie są wśród nas Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. z 
o.o. we współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi

Celem przedsięwzięcia będzie przygotowanie 
osób 60+ do pełnienia roli opiekunów 
nieformalnych poprzez edukację z zakresu 
bieżącej opieki nad seniorem, pierwszej 
pomocy, możliwości udziału w aktywności 
obywatelskiej, nowoczesnych technologii itp. 
Działania projektu obejmą: stworzenie grup 
samopomocowych; zwiększenie aktywności 
uczestników projektu poprzez podnoszenie 
aktywności społecznej osób starszych w 
zakresie świadczenia usług społecznych na 
rzecz innych seniorów i w zakresie opieki nad 
samym sobą poprzez propagowanie korzyści 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego; bank 
czasu seniora.

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

11.3
Dostosowanie oferty 
kształcenia 
zawodowego do 
potrzeb lokalnego 
rynku pracy – 
kształcenie 
zawodowe osób 
dorosłych

720 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.3; 2.2 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w 
programie: 80 osób,                                                 
Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywających 
kwalifikacje, pracujących po 
opuszczeniu programu: 50 osób. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: 
formularze rekrutacyjne, listy 
obecności, umowy o 
zatrudnienie/staż.
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Zespół mieszkań 
wspomaganych ze 
środowiskowym 
wsparciem dziennym

Bytomskie Centrum 
Wsparcia

Przedsięwzięcie obejmuje uruchomienie 
zespołu mieszkań wspieranych, oferujących 
łącznie 15 nowych miejsc, wraz z elementami 
środowiskowego wsparcia dziennego oraz 
pracę z uczestnikami projektu. 

Śródmieście 10                       
Śródmieście Północ 
13          Śródmieście 
Zachód 11            
Rozbark 12                             
Bobrek 8                                      
Kolonia Zgorzelec 19

9.2.3
Rozwój usług 
społecznych i 
zdrowotnych - OSI

1 200 000,00 2.1; 2.2 Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie - 
15 Liczba wspartych w programie 
miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu, rozumianych 
jako liczba dostępnych miejsc w 
mieszkaniach wspomaganych - 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.                                    
Źródło weryfikacji wskaźnika:    
Wykorzystanie opracowanych 
narzędzi ewaluacyjnych i 
monitorujących: testy, ankiety, 
arkusze oceny. Sprawozdawczość 
w zakresie dostępności miejsc 
świadczonych usług społecznych w 
mieszkaniach wspieranych.

124

Bytomski Ośrodek 
Aktywności 

Stowarzyszenie 
Niezależna Grupa 
Popularyzatorów Nauki 
EKSPERYMENTATORZY 
we współpracy z innymi 
stowarzyszeniami i 
fundacjami 

Celem projektu będzie wzmocnienie 
aktywności społecznej oraz zawodowej 
społeczności lokalnej poprzez: działania 
społeczno - obywatelskie (np. Biuro 
wolontariatu, grupy samopomocowe, 
integracja społeczna); działania 
prozatrudnieniowe (powstanie 3 
przedsiębiorstw społecznych oraz oddziału 
Bytomskiej Fajnej Spółdzielni Socjalnej); 
działania edukacyjno – profilaktyczne (m.in.: 
warsztaty z kompetencji kluczowych dla 
uczniów, kursy kwalifikacyjne dla 
bezrobotnych, szkolenia metodyczne dla 
nauczycieli).

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym – OSI

1 545 000,00 – 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary

1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 
2.2 

Liczba osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
objętych wsparciem: 50 osób; 
Zatrudnienie 12 osób długotrwale 
bezrobotnych. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 
obecności, certyfikaty, lista 
zatrudnionych pracowników. 
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Zostań programistą Wydział Edukacji we 
współpracy ze Szkołą 
Programowania 
CODERS LAB

Celem działania jest nabycie praktycznych 
umiejętności uczniów bytomskich szkół w 
zakresie IT, co za tym idzie zwiększenie ich 
kompetencji, spadek bezrobocia. Projektem 
objętych zostanie 100 uczniów bytomskich 
szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie będą 
uczęszczać na specjalistyczne kursy. Kursy 
organizowane przez Coders Lab umożliwiają 
zdobycie umiejętności jako programista 
FRONT-END oraz BACK-END. 

Wszystkie 
podobszary 
zamieszkałe

11.1.4
Poprawa 
efektywności 
kształcenia ogólnego 
- konkurs

1 058 800,00 - 
kwota łączna na 

wszystkie 
podobszary 

2.1 Nabycie przez 100 uczniów 
praktycznych umiejętności w 
zakresie programowania. 
Źródło weryfikacji wskaźnika: listy 
uczniów uczęszczających na 
zajęcia.

lp nazwa podmiot realizujący zakres projektu lokalizacja
działanie/poddziała

nie RPO WSL

szacowana 
całkowita 

wartość (w zł)

rezultaty i sposób ich 
monitorowania w odniesieniu do 

celów rewitalizacji
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Rewitalizacja podobszaru 
19 - Bytom, zabytkowe 
osiedle Bytom Kolonia 
Zgorzelec

Miasto Bytom/Bytomskie 
Mieszkania

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja 18 
nieruchomości mieszkalnych wraz z 
rewitalizacją terenów przyległych do tych 
nieruchomości położonych na Osiedlu 
Kolonia Zgorzelec w Bytomiu polegająca na 
wykonaniu przebudowy i remontu obiektów, w 
tym wykonaniu remontów elewacji, dachów, 
stropów, izolacji ścian fundamentowych, 
klatek schodowych i instalacji oraz poddanie 
rewitalizacji terenów  przyległych do 
budynków tj.  zagospodarowanie terenu 
osiedla, w tym wyposażenie ich w 
odpowiednią infrastrukturę towarzyszącą 
budownictwu mieszkaniowemu.                                                   

podobszar 19 – 
Kolonia Zgorzelec

10.3.4
Rewitalizacja 
obszarów 
zdegradowanych - 
OSI

28 000 000,00 2.1; 3.1; 3.2; 4.2, Brak danych na obecnym etapie.

lp nazwa podmiot realizujący zakres projektu lokalizacja
działanie/poddziała

nie RPO WSL

szacowana 
całkowita 

wartość (w zł)

rezultaty i sposób ich 
monitorowania w odniesieniu do 

celów rewitalizacji

przedsięwzięcia pozostałe

INTERWENCJA INWESTYCYJNO-INFRASTRUKTURALNA 

przedsięwzięcia zaplanowane do sfinansowania w ramach środków ZIT

INTERWENCJA SPOŁECZNA

przedsięwzięcia zaplanowane do sfinansowania w ramach środków OSI

przedsięwzięcia zaplanowane do sfinansowania w ramach środków ZIT

WIĄZKA 4 TERENY POPRZEMYSŁOWE

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

Stowarzyszenie 
„Bytomski Golf”

Celem jest wzmocnienie aktywności 
społecznej i zawodowej społeczności 
lokalnych zamieszkujących obszar 
zdegradowany. Nawiązanie współpracy z 
jednostkami pomocy społ. i udostępnienie 
infrastruktury pola golfowego. Organizacja 
szkółki golfowej dla dzieci w formie zajęć 
pozalekcyjnych lub w formie pólkoloni. 
Działania skierowane równiez do os. 
straszych wycieczki po polu golfowym. 
Aktywizacja zawodowa.

podobszar 25 – teren 
dawnej KWK 
Szombierki

9.1.3
Programy aktywnej 
integracji osób i grup 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym – OSI

420 000,00 1.3; 2.1; 2.2 liczba osób zagrożonych 
wykluczeniem, które uzyskały 
kwalifikacje: 10; liczba osób 
poszukujących pracy po 
opuszczeniu programu: 10; liczba 
osób pracujących po opuszczeniu 
programu: 5. 
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Poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i 
pozostających bez pracy 
na obszarach 
rewitalizowanych 

AGC Bytom Sp. z o.o. Celem jest wzrost aktywności zawodowej 
osób pozostających bez zatrudnienia. W 
ramach przedsięwzięcia planuje się: diagnozę 
potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, 
poradnictwo zawodowe, pracę z terenerem 
zatrudnienia, szkolenia, staże i praktyki, 
pośrednictwo pracy, subsydiowane 
zatrudnienie, wspomagane zatrudnienie. 
Osoby pow. 30 roku życia.

podobszar 25 – teren 
dawnej KWK 
Szombierki

7.1.3
Poprawa zdolności 
do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy 
i pozostających bez 
zatrudnienia – 
konkurs

300 000,00 1.3 liczba osób pracujących po 
opuszczeniu programu: 5; liczba 
osób, które uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu programu: 15.  

lp nazwa podmiot realizujący zakres projektu lokalizacja
działanie/poddziała

nie RPO WSL

szacowana 
całkowita 

wartość (w zł)

rezultaty i sposób ich 
monitorowania w odniesieniu do 

celów rewitalizacji

przedsięwzięcia zaplanowane do sfinansowania w ramach środków ZIT

przedsięwzięcia pozostałe

INTERWENCJA INWESTYCYJNO-INFRASTRUKTURALNA 

przedsięwzięcia zaplanowane do sfinansowania w ramach środków OSI

przedsięwzięcia zaplanowane do sfinansowania w ramach środków OSI
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Rewaloryzacja zespołu 
pałacowego Thiele-
Wincklerów 
zlokalizowanego w Parku 
Ludowym przy ul. 
Dzierżonia w Bytomiu-
Miechowicach

Miasto Bytom/Wydział 
Realizacji Inwestycji i 
Remontów

Przedmiotem projektu jest odtworzenie i 
zachowanie materialnego dziedzictwa 
kulturowego zabytkowego zespołu pałacowo-
parkowego Thiele-Wincklerów. Odbudowa 
oficyny pałacu w zasadniczej bryle i detalu 
prowadzona będzie jako odtworzenie budynku 
historycznego na bazie posiadanej 
dokumentacji archiwalnej. Wieża wodna 
wykorzystana zostanie jako trzon 
komunikacyjny z centralnie umieszczonym 
szybem windowym. Szczyt wieży wodnej 
będzie stanowił taras widokowy. Obiekt 
wyposażony zostanie w niezbędne instalacje 
(wod.-kan., co., elektryczne, wentylacji, 
nieskoprądowe i odgromową). Teren 
rumowiska po przeprowadzonej wycince 
drzew zostanie oczyszczony, a obszar, który 
zajmował budynek obsadzony zostanie 
zielenią płożącą z odsłonięciem miejsc, w 
których znajdują się cenne odsłonięte gruzy 
murów budynku. Uzupełnienie 
zagospodarowania stanowić będzie mała 
architektura.   

podobszar 28 – 
Teren inwestycyjny 
Miechowice

5.3.2
Dziedzictwo 
kulturowe – OSI

7 489 200,00 3.1; 4.1; 4.2 Liczba odrestaurowanych 
zabytkowych obiektów z dostępem 
dla osób niepełnosprawnych (1 
szt.)
Powierzchnia użytkowa 
odbudowanego obiektu 
zabytkowego (ok. 500 m2)
Oczekiwana liczba odwiedzin w 
obiekcie (brak danych na obecnym 
etapie)
Utworzenie nowych miejsc pracy 
(brak danych na obecnym etapie)
Monitorowane na podstawie 
protokołów odbioru robót 
wykonanych zgodnie z 
dokumentacją projektową 
(pozwoleniem Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na prowadzenie robót 
przy zabytku oraz pozwolenie na 
budowę).
Protokół monitorowania liczby 
odwiedzin w obiekcie.
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Renowacja zabytkowego 
kościoła Św. Krzyża w 
Bytomiu 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
Świętego Krzyża w 
Bytomiu 

Przedmiotem projektu jest renowacja 
zabytkowego kościoła Św. Krzyża w Bytomiu 
polegająca na: naprawie pęknięć sklepień, 
murów, tynków i wzmocnieniu schodów 
zakrystii, naprawie pęknięć ścian w krypcie 
wraz z jej malowaniem i naprawą posadzki, 
malowaniu całego kościoła wraz z renowacją 
zabytkowych polichromii, renowacji witraży 
oraz odtworzeniu laskowań i ościeży, 
wymianie wewnętrznej instalacji p.poż wraz z 
sygnalizacją alarmową, poprawie gospodarki 
cieplnej przez docieplenie sklepień, montażu 
szyb zespolonych w witrażach, 
przeprowadzeniu konserwacji biologicznej 
drewnianej więźby dachu kościoła, 
ujednoliceniu elewacji zewnętrznych.

podobszar 28 – 
Teren inwestycyjny 
Miechowice

5.3.2
Dziedzictwo 
kulturowe – OSI

2 400 000,00 3.1; 4.1; 4.2 Liczba zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem (1 obiekt)                                
Oczekiwany wzrost liczby 
odwiedzin 10 000 osób/rok
Monitorowany na podstawie 
protokołu odbioru końcowego 
wykonania robót.
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Konserwacja i zachowanie 
zabytkowego kościoła św. 
Małgorzaty w Bytomiu 

Zgromadzenie Słowa 
Bożego Księża Werbiści 
Dom Misyjny

Przedmiotem projektu są prace remontowe 
przy zabytkowym kościele św. Małgorzaty 
obejmujące: czyszczenie, impregnację, 
uzupełnienie ubytków elewacji ceglanej i 
spoin budynku kościoła wraz z wymianą 
obróbek blacharskich i instalacji odgromowej, 
wykonanie izolacji fundamentów kościoła, 
naprawę dachu i wież wraz z odwodnieniem, 
czyszczenie, naprawę i konserwację witraży, 
prace konserwacyjne wnętrza kościoła, w tym 
posadzek, ścian, stropów, zagospodarowanie 
bezpośredniego otoczenia kościoła, w tym 
remont powierzchni brukowanych, montaż 
monitoringu wizyjnego otoczenia kościoła.

podobszar 25 – teren 
byłej KWK 
Szombierki

5.3.2
Dziedzictwo 
kulturowe – OSI

1 500 000,00 3.1; 4.1; 4.2 Liczba zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem (1 szt.)                                      
Oczekiwany wzrost liczby 
odwiedzin - 1000 osób/rok
Monitorowany na podstawie 
protokołu odbioru robót. 
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Uporządkowanie ruchu 
turystycznego na terenie 
Zespołu Przyrodniczo-
Krajobrazowego Żabie 
Doły celem ochrony 
przyrody i 
bioróżnorodności oraz 
przystosowania obszaru 
na cele edukacyjne i 
rekreacyjno-
wypoczynkowe

Miasto Bytom/Miejski 
Zarząd Zieleni i 
Gospodarki Komunalnej

Przedmiotem projektu są działania związane z 
zachowaniem i zapobieganiem procesom 
utraty różnorodności biologicznej Zespołu 
Krajobrazowo-Przyrodniczego Żabie Doły 
(zespół hałd i stawów zapadliskowych po 
działalności kopalń cynku i ołowiu oraz węgla 
kamiennego z licznymi siedliskami ponad 100 
gatunków ptaków, w tym chronionych, a także 
występowaniem innych gatunków fauny i 
flory), rozwojem infrastruktury przyczyniającej 
się do zwiększenia atrakcyjności obszaru 
(ścieżki spacerowe, ścieżki dydaktyczne) oraz 
edukacją ekologiczną. 

podobszar 31 – 
rezerwat przyrody 
Żabie Doły 

5.4.2
Ochrona 
różnorodności 
biologicznej – OSI

3 280 000,00 4.1; 4.2 Powierzchnia obszarów/siedlisk, 
dla których zatrzymano proces 
utraty bioróżnorodności 
biologicznej lub odtworzono i  
wzbogacono zasoby przyrody 
(44,57 ha )                                                   
Zasięg zrealizowanych 
przedsięwzięć edukacyjno-
promocyjnych                                              
Długość utworzonych/odnowionych 
szlaków turystycznych                                 
Liczba przeprowadzonych 
kampanii informacyjno-
edukacyjnych związanych z 
edukacją ekologiczną.                                     
Monitorowany na podstawie 
protokołów realizacji zadania, 
protokołów z przeprowadzonych 
akcji edukacyjnych z listą 
podmiotów objętych akcjami 
informacyjnymi.  

przedsięwzięcia pozostałe

przedsięwzięcia zaplanowane do sfinansowania w ramach środków ZIT
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Rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych dzielnic 
Szombierki i Łagiewniki w 
dolinie rzeki Bytomki 

Miasto Bytom/Wydział 
Ekologii

Przedmiotem projektu jest przyrodnicze 
zagospodarowanie terenu z zachowaniem 
zieleni występującej obecnie. Projekt 
realizowany będzie na obszarze ok. 30 ha na 
pograniczu południowych dzielnic Bytomia: 
Szombierki i Łagiewniki, na obszarze 
poprzemysłowym usytuowanym w okolicy 
doliny rzeki Bytomki. W celu 
zagospodarowania obszaru objętego 
projektem przeprowadzone zostaną prace 
niwelacyjno – rekultywacyjne, takie jak: 
przesunięcie mas ziemnych, uformowanie 
powierzchni terenu, pokrycie zielenią oraz 
poddanie pracom pielęgnacyjnym obecnie 
istniejącej zieleni na części terenu. W 
projekcie założono urządzenie 
ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej: 
ścieżek rowerowych, urządzeń rekreacji typu 
siłownia na naturalnym podłożu oraz boisk 
trawiastych. 

podobszary:            
19 - Kolonia 
Zgorzelec,                    
25 - teren dawnej 
KWK Szombierki,   
26 - teren dawnej 
Huty Zygmunt  oraz 
przyległe  tereny na 
granicy obszarów 
rewitalizacji

POIiŚ
2.5 
Poprawa jakości 
środowiska 
miejskiego  

30 000 000,00  4.1; 4.2 Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją (30 ha)
Liczba osób korzystających ze 
wspartej infrastruktury ( brak 
danych na obecnym etapie)
Monitorowane na podstawie 
protokołu odbioru robót oraz 
protokołu monitorowania liczby 
odwiedzin na zrewitalizowanym 
terenie. 
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Przygotowanie terenu 
inwestycyjnego w Bytomiu 
– Teren dawnej KWK 
Rozbark

Miasto Bytom Przedmiotem projektu będzie dostosowanie 
podłoża terenu do nowych inwestycji poprzez 
wykonanie robót geologiczno-inżynierskich 
oraz badań geofizycznych, częściową 
wymianę gruntu, oczyszczanie gruntu z 
zanieczyszczeń, zagospodarowanie terenu. 

podobszar 24 - teren 
dawnej KWK 
Rozbark

3.1.1
Tworzenie terenów 
inwestycyjnych na 
obszarach typu 
brownfield – ZIT

3 000 000,00 1.1; 1.2.; 4.1 Powierzchnia obszarów 
zrewitalizowanych (brak danych na 
obecnym etapie)                            
Monitorowany na podstawie 
protokołów wykonania robót.
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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

Klub Sportowy Skarpa 
Bytom

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja 
budynków po byłej KWK Rozbark wraz z 
przyległym terenem położonym przy ul. 
Chorzowskiej w Bytomiu. W obiektach 
powstanie centrum sportów wspinaczkowych i 
siłowych oraz usług społecznych. 
Zrewitalizowana przestrzeń wspierać będzie i 
wpłynie na rozwój społeczny i gospodarczy 
dzielnicy. 

podobszar 24 - teren 
dawnej KWK 
Rozbark

środki prywatne 7 850 000,00 1.1; 4.1; 4.2, 4.3 Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją (1,77 ha)
Liczba obiektów infrastrukturalnych 
zlokalizowanych na obszarze 
rewitalizowanym (3 obiekty)
Monitorowane na podstawie 
sprawozdań z wykonywania prac 
remontowych, protokołu odbioru 
robot, faktur oraz protokołu odbioru 
końcowego. 
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Przygotowanie terenu 
inwestycyjnego w Bytomiu 
– ulice Elektrownia i 
Racjonalizatorów 

Miasto Bytom Przedmiotem projektu będzie przygotowanie 
terenu pod działalności: produkcyjną i 
usługową. W ramach prac zaplanowano: 
niwelację terenu, częściową wymianę gruntu, 
oczyszczanie gruntu z zanieczyszczeń, 
budowę i przebudowę układu drogowego wraz 
z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowanie 
terenu wraz z uzbrojeniem i makroniwelacją z 
przeznaczeniem na strefę inwestycyjną. 

podobszar 28 - teren 
inwestycyjny 
Miechowice

kredyt Europejskiego 
Banku 
Inwestycyjnego

26 400 000,00 1.1; 1.2; 4.1 Powierzchnia przygotowanych 
terenów inwestycyjnych  (17 ha)
Monitorowany na podstawie 
protokołu odbioru robót 
wykonanych zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
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Budowa nowej strażnicy 
Państwowej Straży 
Pożarnej z 
uwzględnieniem 
przystosowania 
pomieszczeń i 
wyposażenia dla Biura 
Bezpieczeństwa Miasta i 
Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej we współpracy 
z Miastem Bytom/Biuro 
Bezpieczeństwa Miasta

Przedmiotem projektu jest budowa przy ul. 
Łużyckiej i Piłkarskiej budynku głównego 
siedziby Komendy Miejskiej oraz Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej w Bytomiu, zagospodarowanie 
przyległego terenu polegające na wykonaniu 
wewnętrznego układu komunikacyjnego, 
parkingów, placu ćwiczeń, wieży ćwiczeń, 
ogrodzenia terenu oraz powiązania 
wewnętrznego układu komunikacyjnego z 
miejskim układem komunikacyjnym, z 
uwzględnieniem pomieszczeń i wyposażenia 
dla Biura Bezpieczeństwa Miasta i 
Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. 

podobszar 27 - teren 
po byłej KWK 
Centrum

środki publiczne 27 147 600,00 3.1; 3.3 Powierzchnia wybudowanego 
obiektu (3870,54 m2)
Liczba wspartych jednostek służb 
ratowniczych (1 szt)                    
Liczba osób korzystających z 
obiektu (126 osób zatrudnionych)
Monitorowane na podstawie 
protokołu odbioru robót oraz 
dokumentacji kadrowej. 
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Kompleksowa rewitalizacja 
EC Szombierki wraz z 
otoczeniem dzięki 
utworzeniu 
GENERATORA – 
Innowacyjnego Parku 
Muzycznego

Rezonator Spółka 
Akcyjna

Przedmiotem projektu jest kompleksowa 
rewitalizacja całej infrastruktury obiektu 
Elektrociepłowni Szombierki, w tym budynku 
administracyjnego z salą konferencyjną i 
świetlicą, hali maszynowni, budynku kotłowni, 
budynku pompowni, wieży zegarowej, 
budynku stacji demineralizacji wody, budynku 
magazynowego murowanego i wiaty 
magazynowej oraz zagospodarowanie terenu 
obiektu. Rewitalizacja ma nadać obiektom 
nowe funkcje: edukacyjną, kulturalną, 
turystyczną i komercyjną. W obiektach mają 
powstać: innowacyjny park muzyczny, 
innowacyjna infrastruktura 3D, sale 
koncertowe, studia nagrań, sale prób, 
muzyczna Galeria Sław, medioteka, hotel i 
restauracja. 

podobszar 30 - EC 
Szombierki-Pola 
Szombierskie

środki prywatne 80 000 000,00 3.1; 3.2; 4.1, 4.2 Liczba zrewitalizowanych obiektów 
wraz z otoczeniem (1 szt)
Powierzchnia zrewitalizowanego 
obszaru (ok. 17 ha)
Liczba osób korzystających ze 
zrewitalizowanej infrastruktury (350 
000 osób/rok)
Monitorowane na podstawie 
protokołu odbioru robót oraz 
protokołu monitorowania liczby 
osób korzystających z 
poszczególnych elementów 
projektu. 
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Rekultywacja terenów po 
Hucie Zygmunt

Armada Development 
S.A.

Przedsięwzięcie ma na celu przywrócenie 
terenom zdegradowanym wartości 
użytkowych i przyrodniczych wraz z 
infrastrukturą sportową. Przeprowadzona 
będzie kompleksowa rekultywacja techniczna 
i biologiczna. Lokalny teren zielony (tzw. 
miejska zielona infrastruktura) utworzony 
dzięki realizacji przedsięwzięcia będzie 
stanowił wartość dodaną sąsiadującej 
zabudowy mieszkalnej, zapewniając miejsce 
do rekreacji i wypoczynku. 

podobszar 26 – teren 
dawnej Huty 
Zygmunt

POIiŚ 
2.5
Poprawa jakości 
środowiska 
miejskiego

20 000 000,00 3.1; 3.2; 4.1, 4.2 Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją (ok. 30 ha)
Monitorowany na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego 
oraz dokumentacji powykonawczej. 
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Makerspace - FabLab 
KRYSTYNA

Stowarzyszenie “Szyb 
Krystyna” we współpracy 
z Armada Development 
S.A.

Utworzenie docelowo w budynku wieży 
wyciągowej szybu Krystyna Makerspace - 
FabLab KRYSTYNA warsztatów typu 
otwartego o specjalnościach: stolarstwo, 
obróbka cyfrowa, elektronika i robotyka, 
mechanika, rękodzieło i inne dla osób 
wykluczonych społecznie. Zawiązywanie sieci 
współpracy z przedsiębiorstwami w celu 
kooperacji z nowopowstającymi firmami 
zakładanymi przez osoby wykluczone 
społecznie. Szkolenia i warsztaty dla 
kandydatów do zakładania nowych 
przedsiębiorstw, opracowanie biznesplanów i 
pozyskanie środków finansowych na 
stworzenie i wyposażenie stanowisk pracy w 
nowozakładanych przedsiębiorstwach. 
Uruchomienie pracy na stworzonych i 
wyposażonych stanowiskach. Udostępnienie 
warsztatów ogółowi społeczeństwa w tzw. 
sharing economy. Remont i dostosowanie 
szybu Krystyna do pełnienia wyżej 
wymienionej funkcji.

podobszar 25 – 
tereny dawnej KWK 
Szombierki

środki prywatne 20 000 000,00 3.1; 3.2; 4.1, 4.2 Liczba zrewitalizowanych obiektów 
(1 szt.)
Liczba osób korzystających ze 
wspartej infrastruktury (100 osób)
Monitorowane na podstawie 
protokołu odbioru robót, list 
obecności, listy wydanych 
certyfikatów ukończenia szkoleń i 
kursów prowadzonych w obiekcie. 


