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Związek Gmin i  Powiatów Subregionu Centralnego 
Województwa Śląskiego, jest największym subre-
gionem, w  którym realizowane będą Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne. Do 2020 roku wydanych 
zostanie tutaj ponad trzy miliardy złotych. To naj-
większa kwota, jaka przeznaczona zostanie na 
realizację ZIT-ów w Polsce. To ogromna pula środków, 
dzięki której poprawimy sytuację subregionu, uno-
wocześnimy go i zmniejszymy przeszkody stojące na 
drodze do metropolitalnego rozwoju. Niewątpliwie 
silna i  zwarta metropolia da nam wszystkim możli-
wość wzmocnienia konkurencyjności i  podniesienia 
pozycji tej części województwa na terenie całego kra-
ju, jak i Europy.

Marcin Krupa, 
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Związku,

 Prezydent Miasta Katowice

Prace nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji 
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
rozpoczęły się w 2012 r. i były prowadzone w bardzo 
dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach. 
Efektem tych działań w  ramach przygotowywania 
projektów do realizacji ZIT jest zacieśnienie współpra-
cy pomiędzy samorządami. Porozumieliśmy się, co 
dało możliwość opracowania strategicznej diagno-
zy całego subregionu centralnego z  wyróżnieniem 
poszczególnych podregionów, wskazania potencjału 
subregionu, zintegrowanego i  komplementarnego 
podejścia do rozwiązywania problemów.

Zygmunt Frankiewicz, 
Przewodniczący Zarządu Związku,

Prezydent Miasta Gliwice

fot. UM Katowice fot. UM Gliwice
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są narzę-
dziem rozwoju terytorialnego, które po raz pierwszy 
będzie wdrażane w aktualnej perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przy pomocy tego 
instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu teryto-
rialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjo-

nalnie mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łą-
czące działania finansowane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego - na poziomie poszczególnych województw 
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na 
lata 2014-2020.

 » Na terenie miast wojewódzkich i  obszarów 
powiązanych z  nimi funkcjonalnie, (tak zwane 
ZIT „wojewódzkie”) stanowiące najważniejsze 
ośrodki miejskie w kraju. Zostały one wybrane de-
cyzją państwa członkowskiego reprezentowanego 
przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalne-
go, który postanowił przeznaczyć na wsparcie tych 
ośrodków 5% krajowej alokacji EFRR i przekazał sa-
morządom województw jako uzupełnienie podsta-
wowej alokacji Regionalnych Programów Operacyj-
nych.

 » Na terenie miast o  charakterze regionalnym 
i  subregionalnym i  na obszarach powiązanych 
z nimi funkcjonalnie. Realizacja ZIT w tych obsza-
rach miejskich jest wynikiem decyzji samorządów 
województw, które postanowiły wspierać te ośrod-
ki za pośrednictwem ZIT i wynegocjowanych przez 
te samorządy z  Komisją Europejską Regionalnych 
Programów Operacyjnych. W powyższym przypad-
ku obszar, na którym realizowany jest instrument 
ZIT, uzgadniany jest wspólnie przez samorząd woje-
wództwa oraz gminy zainteresowane realizacją ZIT.

*źródło: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nowe rozwiązania dla miast w polityce spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, wrzesień 2015.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą w Polsce realizowane*:

W Polsce Związki ZIT/ Partnerstw ZIT pełnią funkcje Instytucji Pośredniczących jedynie w Regio-
nalnych Programach Operacyjnych. W ramach dodatkowego wsparcia z programów krajowych 
(POIŚ oraz POPW) rola Związków ZIT/Partnerstw ZIT ogranicza się do uzgodnienia projektów, 

które będą mogły zostać finansowane w ramach tych programów.*
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W Polsce Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
będą realizowane na 24 obszarach funkcjonalnych, 
w tym na:

 » 17 obszarach funkcjonalnych miast wojewódz-
kich (Zielona Góra oraz Gorzów Wielkopolski ze 
względu na brak powiązań funkcjonalnych posia-
dają oddzielne ZIT-y);

 » 7 obszarach funkcjonalnych miast subregional-
nych/regionalnych.

Na stworzenie ZIT-ów dla mniejszych miast zdecy-
dowały się cztery województwa: śląskie (Regionalne 
Inwestycje Terytorialne dla Subregionów: Częstocho-
wy, Rybnika i Bielska-Białej), dolnośląskie (dla Aglome-
racji Wałbrzyskiej oraz Jeleniogórskiej), wielkopolskie 
(dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej) oraz zachodnio-
pomorskie (dla Aglomeracji Koszalińsko-Kołobrzesko
-Białogardzkiej).

Projekty ZIT w wyniku negocjacji z Komisją Europejską, 
będą wybierane zarówno w trybie pozakonkursowym 
jak i konkursowym.

Projekty ZIT muszą:

 » mieć zintegrowany i komplementarny charak-
ter – tzn. uzupełniać się pod względem geogra-
ficznym, tematycznym i funkcjonalnym z innymi 
przedsięwzięciami, które zostały już zrealizowane 
lub są realizowane obecnie. Projekty ZIT muszą 
stanowić kompleksową odpowiedź na problemy 
danego obszaru funkcjonalnego. Ponadto muszą 
łączyć różne źródła finansowe, EFRR oraz EFS, dzia-
łania tzw. „miękkie” i „twarde”;

 » być tworzone w partnerstwie – powinny być 
uzgadniane między wieloma partnerami, zarówno 
w ramach Związków ZIT ale także z przedstawicie-
lami organizacji pozarządowych, przedsiębiorców 
itp.;

 » być gotowe do realizacji – tzn. muszą posiadać ja-
sno sprecyzowaną koncepcję, harmonogram prac, 
dokumentację projektową itp.*

*źródło: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nowe rozwiązania dla miast w polityce spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, wrzesień 2015.

Jednym z warunków realizacji ZIT jest zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa.  
W Polsce przyjęło to formę: Stowarzyszeń ZIT (10) oraz Porozumień o współpracy JST (14).
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Miejskie Obszary Funkcjonalne realizujące ZIT

Miejskie Obszary 
Funkcjonalne Forma prawna Liczba 

JST

Alokacja 
w RPO (EFRR, 

EFS) *

Białystok Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 10 76,00

Bielsko-Biała Porozumienie 41 105,14

Bydgoszcz-Toruń Porozumienie 25 166,79

Częstochowa Porozumienie 34 104,16

Gdańsk-Gdynia-Sopot Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 36 259,28

Gorzów Wielkopolski  Porozumienie 5 49,28

Jelenia Góra Porozumienie 18 113,37

Kalisz-Ostrów Wielkopolski Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska 24 69,10

Katowice / Gliwice
Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego
 81 793,10

Kielce Porozumienie 12 82,40

Koszalin-Kołobrzeg-Białogard Porozumienie 19 40

Kraków Stowarzyszenie Metropolia Krakowska 15 236,06

Lublin Porozumienie 16 105,41

Łódź Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny 31 226,00

Olsztyn Porozumienie 7 58,58

Opole Stowarzyszenie Aglomeracji Opolskiej  21 71,40

Poznań Stowarzyszenie Metropolia Poznań 23 196,60

Rybnik
Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego
28 105,41

Rzeszów Porozumienie 13 72,82

Szczecin Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego 13 109,10

Wałbrzych Porozumienie  22 193,60

Warszawa Porozumienie 40 165,76

Wrocław Porozumienie 15 291,25

Zielona Góra Porozumienie 5 58,34

RAZEM 350 3748,94

*w milionach euro
*źródło: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nowe rozwiązania dla miast w polityce spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 
Warszawa, wrzesień 2015.
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Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 opracowana przez Związek w jasny i pre-
cyzyjny sposób przedstawia zdiagnozowane problemy 
gospodarcze, środowiskowe, klimatyczne, demograficz-
ne i społeczne, które mają wpływ na obszar Subregionu 
Centralnego Województwa oraz sposoby ich rozwiąza-
nia na gruncie operacyjno-wdrożeniowym.

Strategia ZIT Subregionu Centralnego w  wersji 6.0. 
została pozytywnie zaopiniowana w  sierpniu 2015 r. 
przez Ministerstwo Infrastruktury i  Rozwoju w  zakre-
sie zgodności z  Umową Partnerstwa oraz możliwości 
finansowania projektów z  Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Była to pierwsza zatwierdzona w kraju Strategia ZIT.

fot. Krzysztof Krzemiński

fot. Krzysztof Krzemiński

fot. Krzysztof Krzemiński

fot. Krzysztof Krzemiński
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Cel strategiczny 1. 
Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialno-
ści i spójności społeczno-gospodarczej Subregionu 
Centralnego

Cel strategiczny 2. 
Zdrowe środowisko życia w Subregionie Centralnym 
dzięki zmniejszonej antropopresji

Priorytety i działania: Priorytety i działania:

P1.1. 
Gospodarka i miejsca pracy

P2.1. 
Ochrona powietrza i efektywność energetyczna

D1.1.1. 
Przywrócenie funkcji gospodarczych na obszarach zdegra-
dowanych

D2.1.1. 
Równoważenie mobilności

D1.1.2. 
Wyrównywanie szans wejścia i powrotu na rynek pracy D2.1.2. 

Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicz-
nych i budynkach mieszkaniowych

D1.1.3. 
Wzmacnianie zdolności adaptacyjnej pracowników i przed-
siębiorców

P1.2. 
Aktywność społeczna i zapobieganie wykluczeniom

P2.2. 
Ochrona zasobów przyrody

D1.2.1. 
Wzmocnienie lokalnych potencjałów rozwoju oraz kom-
pleksowa rewitalizacja

D2.2.1. 
Bezpieczne gospodarowanie odpadami

D1.2.2. 
Zapewnienie dostępu do dziedzictwa przyrodniczego

D2.2.2. 
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej

EFRR - 693 119 911 € EFS- 99 977 886 €

Całkowita alokacja dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego 
Województwa Śląskiego, wyodrębniona z RPO WSL 2014-2020 to:

Misją ZIT jest osiąganie spójności wewnętrznej Subre-
gionu Centralnego i niwelowanie problemów stojących 
na przeszkodzie pełnemu aktywowaniu potencjałów 

inteligentnego oraz metropolitalnego rozwoju Subre-
gionu Centralnego.

793 097 797 €
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ALOKACJA DLA ZIT 
SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

3.1.1 
Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield

25 972 958 €

4.1.1 
Odnawialne źródła energii

28 069 363 €

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

123 286 742 €

4.5.1 
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

348 244 103 €

5.1.1 
Gospodarka wodno-ściekowa

39 572 898 €

5.2.1 
Gospodarka odpadami

25 260 100 €

5.4.1 
Ochrona różnorodności biologicznej

2 230 595 €

10.2.1 
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury 
usług społecznych

16 347 099 €

10.3.1 
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

50 670 600 €

12.1.1 
Infrastruktura wychowania przedszkolnego

14 167 342 €

12.2.1 
Infrastruktura kształcenia zawodowego

19 298 111 €
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ALOKACJA DLA ZIT 
SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 

7.3.1 
Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych   

2 837 703 €

7.3.1 
Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych   

5 638 961 €

7.4.1 
Outplacement

3 092 495 €

8.1.1 
Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat 

5 807 941 €

8.2.1 
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa 

1 831 070 €

8.3.1 
Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej 

1 294 531 €

9.1.1 
Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych 

21 544 915 €

9.2.1
Rozwój usług społecznych i zdrowotnych 

19 240 457 €

11.1.1 
Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

8 109 392 €

11.2.1 
Wsparcie szkolnictwa zawodowego

25 941 662 €

11.4.1 
Kształcenie ustawiczne

4 638 759 €
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Do każdego z działań STRATEGII ZIT przypisane są od-
powiadające mu tzw. wiązki projektów. Każda z wiązek 
obejmuje interwencję w  ramach pojedynczego lub 
komplementarnych Priorytetów Inwestycyjnych (PI) 
RPO WSL 2014-2020. Podejście to umożliwia włącze-
nie realizacji STRATEGII w system wdrażania EFRR i EFS 
w  Polsce, gdyż wiązki projektów odpowiadają swoją 
szczegółowością poziomowi dezagregacji stosowane-
mu w RPO i POIŚ, tj. poziomowi Priorytetu Inwestycyj-
nego, oraz opisywane są z wykorzystaniem wskaźników 
przyjętych dla RPO i POIŚ. Metodyka pomiaru wskaźni-
ków jest zgodna z przyjętą dla RPO. 

Ponadto w opisie wiązek projektów podaje się brzego-
we kryteria realizacji projektów wynikające z  zapisów 
RPO i POIŚ. 

Założone w  STRATEGII wiązki projektów wypełniają 
swoim zakresem wszystkie wytypowane działania STRA-
TEGII. Jednocześnie w całości zakres wiązek odpowiada 
zakresowi interwencji przewidzianej dla ZIT w RPO oraz 
dedykowanemu projektom komplementarnym ZIT 
zakresowi interwencji POIŚ. Wiązki projektów cechują 
się wzajemną komplementarnością w  układzie celów 
i priorytetów STRATEGII.

WIĄZKI PROJEKTÓW ZIT SUBREGIONU CENTRALNEGO 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wiązka projektów „Brownfield”
3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield

Wiązka projektów „Szkoły zawodowe”
EFS: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 
EFRR: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego

Wiązka projektów „Zatrudnienie”
7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy 
i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych

Wiązka projektów „Przedsiębiorczość”
7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych

Wiązka projektów „Opieka nad dziećmi do lat 3”
8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat 

Wiązka projektów „Polityka zdrowotna”
8.3.1. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie 
właściwej opieki zdrowotnej 

Wiązka projektów „Kształcenie językowe i ICT”
11.4.1. Kształcenie ustawiczne

Wiązka projektów „Przedszkola”
EFS: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej
EFRR: 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego 

Wiązka projektów „Restrukturyzacja i outplacement”
7.4.1. Outplacement 

Wiązka projektów „Adaptacyjność”
8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców i  ich pracowników w  zakresie 
rozwoju przedsiębiorstwa 

Wiązka projektów „Rewitalizacja”
EFS: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społecz-
ności lokalnych
EFS: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych 
EFRR: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Wiązka projektów „Usługi społeczne”
EFS: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych 
EFRR: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego 
i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych 

Wiązka projektów „Bioróżnorodność”
5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej 

Wiązka projektów „Transport publiczny”
4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Wiązka projektów „Odnawialne źródła energii”
4.1.1. Odnawialne źródła energii 

Wiązka projektów „Termomodernizacja”
4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infra-
strukturze publicznej i mieszkaniowej 

Wiązka projektów „Gospodarka odpadami”
5.2.1. Gospodarka odpadami 

Wiązka projektów „Gospodarka wodno-ściekowa”
5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa
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Zasady wyboru projektów realizujących Strategię ZIT

Projekty służące realizacji Strategii ZIT Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego, zgłaszane do 
objęcia współfinansowaniem ze środków RPO WSL 
2014-2020, będą wybierane w  trybie konkursowym. 
Ocena wniosków o  dofinansowanie projektów służą-
cych realizacji Strategii ZIT Subregionu Centralnego 
składa się z  oceny formalnej i  oceny merytorycznej 
przeprowadzanej przez Komisję Oceny Projektów.

W  przypadku projektów EFRR ocena formalna polega 
na weryfikacji piętnastu obszarów tematycznych, wśród 
nich: terminowego wniesienia wniosku, kwalifikowal-
ności podmiotowej wykonawcy oraz poprawności 

i  kompletności dokumentacji projektu na moment 
zamknięcia naboru.
 
W przypadku projektów EFS ocena formalna jest częścią 
oceny ogólnej, w  której skład wchodzi również ocena 
merytoryczna oraz ocena zgodności z  zasadami hory-
zontalnymi, w tym z prawodawstwem unijnym i krajo-
wym. Ocena formalna weryfikuje między innymi kwali-
fikowalność wnioskodawcy i partnerów, niepodleganie 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej oraz potencjał finansowy 
wnioskodawcy. Na tym etapie oceniana jest również 
prawidłowość określenia wartości projektu.

I. W ramach poddziałań dedykowanych dla ZIT, zgło-
szone projekty oceniane będą według następują-
cych kryteriów:

 » kryteria zgodności ze Strategią ZIT - dostępu 
(zerojedynkowe) – EFRR i EFS;

 » kryteria zgodności ze Strategią ZIT ogólne dla 
Poddziałań ZIT – EFRR. W tej fazie oceny projekt 
może uzyskać maksymalnie 40 punktów, a wyma-
ganym progiem oceny pozytywnej jest uzyskanie 
40%, czyli 16 punktów;

 » kryteria zgodności ze Strategią ZIT szczegó-
łowe dla Poddziałań ZIT (kryteria dostępu, 
dodatkowe) – EFS. W tej fazie oceny projekt może 
uzyskać maksymalnie 50 punktów, a wymaganym 
progiem oceny pozytywnej jest uzyskanie 40%, 
czyli 20 punktów.

II. Projekty oceniane będą również pod kątem zgod-
ności z kryteriami właściwymi dla działań/poddzia-
łań RPO WSL 2014-2020:

 » ogólne kryteria merytoryczne – spełnienie ogól-
nych kryteriów merytorycznych mierzone jest za 
pomocą przyznanej liczby punktów lub ma postać 
zerojedynkową. Ogólne kryteria merytoryczne mają 
charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich 
projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-
2020;

 » ogólne kryteria horyzontalne - ocena ogólnych 
kryteriów horyzontalnych ma postać zerojedynko-
wą. Spełnienie ogólnych kryteriów horyzontalnych 
jest obligatoryjne dla wszystkich projektów.

Ocena zgodności projektów z celami oraz priorytetami Strategii ZIT stanowi 
50% wartości wagowej całkowitej oceny projektu.

Ocena merytoryczna składać się będzie z dwóch części:
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Procedura oceny projektów

Nabór wniosków

Ocena formalna/weryfikacja wymogów formalnych

Ocena merytoryczna

1. Ocena w oparciu 
o kryteria zgodności 
ze Strategią ZIT/RIT

Konieczność spełnienia kryteriów dostępu 
i osiągnięcia ustalonej minimalnej liczby punk-
tów w obu częściach oceny.

Wynik na podstawie średniej ważonej (EFFR)/
sumy punktów (EFS) dla wszystkich kryteriw 
ocenianych w  trakcie oceny merytorycznej, 
przy tym:

•	 waga kryteriów zgodności ze Strategią 
ZIT/RIT – 50%

•	 waga pozostałych kryteriów – 50%

Opracowanie rankingu końcowego.

2. Ocena w oparciu 
o pozostałe kryteria 
merytoryczne

Przyjęcie listy projektów wybranych do dofinansowania 
przez IP ZIT/RIT oraz IZ RPO WSL
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Na obszarze Subregionu Centralnego realizowane są 
dwa projekty komplementarne Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

 » POIŚ_TRA: Poprawa transportu publicznego 
w Subregionie Centralnym;

 » POIŚ_WFOŚiGW: Program kompleksowej likwi-
dacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko
-dąbrowskiej.

Pierwszy z  nich pn. Poprawa transportu publicznego 
w  Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego 
składa się z realizacji zadań:

1. Zintegrowany projekt modernizacji rozwoju infra-
struktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłę-
biowskiej wraz z  zakupem taboru tramwajowego 
(Tramwaje Śląskie S.A.).

2. Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu 
publicznego na środowisko naturalne i  poprawa 
jakości transportu poprzez zakup nowych, ekolo-
gicznych autobusów niskopodłogowych (Miasto 
Katowice).

3. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Prze-
siadkowych – węzeł „Sądowa” (Miasto Katowice).

4. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (KZK 
GOP).

5. Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz 
z  systemem inteligentnego zarządzania flotą wraz 
z budową centralnej stacji ładowania i wymiany ba-
terii oraz rozproszonych stacji szybkiego ładowania 
baterii (Miasto Jaworzno).

6. Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do po-
wietrza poprzez odnowienie taboru autobusowe-
go wraz z  budową placu parkingowego (Miasto 
Gliwice).

7. Rozbudowa systemu detekcji na terenie Miasta Gli-
wice II etap (Miasto Gliwice).

8. Zakup nowoczesnego taboru autobusowego i tro-
lejbusowego z przebudową zaplecza technicznego 
i wyposażeniem dróg w Tychach na potrzeby roz-
woju transportu publicznego w  Aglomeracji Gór-
nośląskiej (Miasto Tychy).

Lista przedsięwzięć rezerwowych:

1. Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice-Sośnica 
– Gliwice- Pyskowice (Miasto Gliwice).

2. Jaworznicki Tramwaj. Integracja zero-emisyjnej ko-
munikacji publicznej (Miasto Jaworzno).

3. Inteligentny system zarządzania ruchem na obsza-
rze KZK GOP (KZK GOP).

4. Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do po-
wietrza poprzez zakup autobusów z alternatywny-
mi źródłami napędu  (PKM Świerklaniec).

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania dla 
tych zadań wynosi 821 040 127,09 zł.
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Drugi projekt pn. Program kompleksowej likwidacji 
niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, 
realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniące-
go rolę Instytucji Wdrażającej.

Zakres interwencji będzie obejmował działania z zakre-
su głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budowy/
przebudowy sieci dystrybucji ciepła i/lub chłodu oraz 
wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła 
i energii elektrycznej.

Program realizowany będzie na terenie gmin i  powia-
tów ziemskich wchodzących w skład Subregionu Cen-
tralnego objętym STRATEGIĄ, głównie na obszarach 
o dużych skupiskach budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych. W poszczególnych miastach będą realizowa-
ne wszystkie uzasadnione energetycznie, ekologicznie 
i ekonomicznie inwestycje o zakresie określonym przez 
dopuszczalne typy projektów działania 1.7.  służące tzw. 
likwidacji niskiej emisji, w tym w szczególności zmniej-
szenia emisji pyłu zawieszonego PM10. Wsparte zostaną 
projekty dążące również do zmniejszenia poziomu emi-
sji CO2 oraz jak najniższego kosztu ograniczenia/unik-
nięcia emisji zanieczyszczeń powietrza.

Wsparcie będzie udzielane z uwzględnieniem podejścia 
zintegrowanego (pod względem przestrzennym, tech-
nicznym oraz terminu realizacji poszczególnych projek-
tów).

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie posiadanie przy-
gotowanych uprzednio planów gospodarki niskoemi-
syjnej.
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www.subregioncentralny.pl


