„Komplementarność interwencji
realizowanych w ramach
RPO WSL 2014-2020 –
ocena mechanizmów wdrażania
projektów komplementarnych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Badanie zostało przeprowadzone na zamówienie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
przez firmę Dyspersja, w okresie od sierpnia do grudnia
2017 roku.
Głównym przedmiotem badania były funkcjonujące w
RPO WSL 2014-2020 mechanizmy skłaniające Beneficjentów do realizowania projektów komplementarnych
lub koncentrujące przyznawane wsparcie na takich
projektach.
Elementem badania było zidentyfikowanie wśród przedsięwzięć dofinansowanych z RPO WSL 2007-2013
projektów, które stanowią dobre praktyki w zakresie
komplementarności. Projekty te zostały przedstawione
na kolejnych stronach w niniejszym opracowaniu.
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Budowa nowej siedziby Muzeum
Śląskiego w Katowicach

2

Międzynarodowe Centrum Kongresowe
w Katowicach

3

Budowa siedziby Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach

4

Zachowanie dziedzictwa kulturowego
i osiągnięć kulturalnych Zagłębia

5

Kompleks kulturalno-sportowy Dolna
Syberka – strefa aktywności rodzinnej

13 Nowe życie starej Bykowiny

6

Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Bytomiu. Etap 1. Rewitalizacja Ciszy
Syjonu na potrzeby działalności
Centrum Ewangelickiego im. Matki Ewy

14 Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymko-

3

10
11

7

Program placówki wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży w postaci pracy
podwórkowej

8

Rewitalizacja terenów po byłej KWK
Rozbark - Etap I budynek cechowni
i administracyjny

9

Rewitalizacja poprzemysłowych
dzielnic Bytomia – utworzenie nowoczesnego centrum rekreacyjnego,
edukacyjnego i kulturalnego na
Rozbarku

10

Utworzenie Centrum Dziedzictwa
Kulturowego Bramy Morawskiej na
Zamku Piastowskim w Raciborzu

11

Przywrócenie wartości przestrzeni
miejskiej poprzez wielofunkcyjne
zagospodarowanie Nadodrzańskich
Bulwarów w Raciborzu

12 Adaptacja budynku przy ulicy 11 Listopada 15a
na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie
Miasta Ruda Śląska

wego poprzez modernizację Alei Najświętszej
Maryi Panny w Częstochowie

15 Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta
Częstochowy Bezpieczny Region (etap II
w obszarze rewitalizacji miasta)

16 Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych
Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele
kulturalne, turystyczne i oświatowe

17 Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruk-

tury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne

18 Europejski Ośrodek Kultury Technicznej

i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy
Królowa Luiza w Zabrzu, etap II - Rewitalizacja
budynku łaźni łańcuszkowej

PROJEKTY
1
2

1

3
Najważniejsze efekty: Projekt doprowadził do
zrewitalizowania części obszaru poprzemysłowego
w centrum miasta. Muzeum zyskało rangę wiodącego w regionie ośrodka kultury, o czym świadczą
liczne nagrody dla muzeum, takie jak Grand Prix
Sybilla 2015. Ekspozycja cieszy się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Muzeum prowadzi
również działalność edukacyjną i organizuje
wydarzenia artystyczne.

Fot. 1 © Muzeum Śląskie w Katowicach, autor Marcin Czechowicz
Fot. 2, 3 © Miasto Katowice, autor Alex Wiśniewski

Budowa nowej siedziby
Muzeum Śląskiego w Katowicach
Krótki opis i cele projektu: Projekt obejmował
zaadoptowanie części terenu po kopalni „Katowice”.
Oprócz wybudowania pod ziemią nowego
wielofunkcyjnego gmachu Muzeum przeprowadzono adaptację kilku zabytkowych budynków pokopalnianych na powierzchnie wystawiennicze, wieżę
widokową i restaurację. Najważniejszy cel inwestycji stanowiła konserwacja i zachowanie obiektów
dziedzictwa kulturowego regionu, które przez
dziesięciolecia były zgromadzone w archiwach
i nie miały szans na wyeksponowanie.

Beneficjent: Muzeum Śląskie w Katowicach
Fundusz: EFRR
Oś priorytetowa: VI Zrównoważony rozwój miast
Dz. 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
Lokalizacja: Katowice
Całkowita wartość projektu:
261 315 832,92 zł
Wartość dofinansowania z RPO WSL 2007-2013:
178 221 833,13 zł
Strona internetowa projektu:
https://muzeumslaskie.pl/pl/projekty-finansowane-zesrodkow-zewnetrznych/
Okres realizacji: 2007.05.17 - 2015.10.14

1

PROJEKTY
2

3

2

Najważniejsze efekty: Utworzenie centrum
konferencyjnego, wzmacniającego metropolitalną
funkcję miasta dzięki szerokiej i zróżnicowanej
gamie organizowanych wydarzeń. Obiekt zdecydowanie przekroczył oczekiwania: wskaźnik liczby
osób z niego korzystających został przekroczony
siedmiokrotnie.

Fot. 1 © Muzeum Śląskie w Katowicach, autor Marcin Czechowicz
Fot. 2, 3 © Miasto Katowice, autor Alex Wiśniewski

Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach
Krótki opis i cele projektu: Budowa w centrum
Katowic obiektu pełniącego funkcję kongresową,
konferencyjną, wystawienniczą, targową, widowiskową. Inwestycja obejmuje salę wielofunkcyjną,
audytorium oraz zespół sal konferencyjnych wraz
z salą bankietową, restauracją i kawiarnią oraz
zapleczem, a także przestrzeń publiczną.

Beneficjent: Miasto Katowice
Fundusz: EFRR
Oś priorytetowa: VI Zrównoważony rozwój miast
Dz. 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
Lokalizacja: Katowice
Całkowita wartość projektu:
378 642 872,11 zł
Wartość dofinansowania z RPO WSL 2007-2013:
182 135 641,37 zł
Strona internetowa projektu:
http://www.mck.katowice.eu/o-projekcie/podstawoweinformacje-o-projekcie
Okres realizacji: 2008.03.06 - 2015.05.20

PROJEKTY
1

3

Budowa siedziby Narodowej
Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach
Krótki opis i cele projektu: Budowa nowej
siedziby NOSPR, wyposażonej w salę koncertową
na 1800 miejsc, umożliwiającą koncerty każdego
rodzaju muzyki symfonicznej na wysoce
profesjonalnym poziomie.

3
2
Najważniejsze efekty: Utworzenie prestiżowej
siedziby Orkiestry Symfonicznej, współtworzącej
większą całość na kulturalnej mapie miasta, jaką
jest Strefa Kultury. Zwiększenie dostępu mieszkańców i turystów do muzyki klasycznej dzięki dużej
kubaturze obiektu, wysokiemu poziomowi oferty
i konsekwentnie realizowanej polityce cenowej.
Efekt ten obrazuje liczba osób odwiedzających
obiekt: obecnie jest to 275 tys. osób rocznie.
Fot. 1 © Muzeum Śląskie w Katowicach, autor Marcin Czechowicz
Fot. 2, 3 © Miasto Katowice, autor Alex Wiśniewski

Beneficjent: Miasto Katowice
Fundusz: EFRR
Oś priorytetowa: XI Kultura i dziedzictwo kulturowe
Dz.11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury
o znaczeniu ponadregionalnym
Lokalizacja: Katowice
Całkowita wartość projektu:
305 364 372,55 zł
Wartość dofinansowania z POIiŚ 2007-2013:
145 560 876,78 zł
Strona internetowa projektu:
http://www.nospr.org.pl/pl/o-projekcie
Okres realizacji: 2007.01.01 - 2014.10.31

RODZAJ KOMPLEMENTARNOŚCI
1

2

infrastruktura lub obiekty
o komplementarnych funkcjach

3

wspólna oferta lub promocja

6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków
wzrostu
Budowa nowej siedziby
Muzeum Śląskiego
w Katowicach

178 mln zł | 261 mln zł
RPO WSL
EFRR

6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków
wzrostu

11.2. Rozwój oraz poprawa
stanu infrastruktury kultury o
znaczeniu ponadregionalnym

Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

Budowa siedziby Narodowej
Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia
w Katowicach

182 mln zł | 379 mln zł
RPO WSL
EFRR

146 mln zł | 305 mln zł
POIiŚ
EFRR

1
2008

3

2007

2010
2009

2012
2011

2014
2013

2016
2015

2017

2

Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz
nowe siedziby Muzeum Śląskiego i NOSPR,
a także otaczający je układ komunikacyjny,
nieprzypadkowo powstawały w jednym czasie
i miejscu. Celem inwestycji było utworzenie
spójnej części miasta poświęconej funkcjom
kulturalnym – Strefy Kultury. Instytucje nie
konkurują ze sobą, ich działalność wzajemnie się
uzupełnia. Dzięki temu są one komplementarne
zarówno geograficznie, jak i funkcjonalnie.
Po kopalni Katowice w stolicy regionu pozostała niezagospodarowana przestrzeń wymagająca rewitalizacji. Jednocześnie istniała potrzeba utworzenia centrum kongresowego
oraz nowych siedzib Muzeum Śląskiego i NOSPR. Dzięki
połączeniu tych zadań pokopalniana przestrzeń odrodziła się
w formie Strefy kultury. Obszar ten wraz z otaczającym
go układem komunikacyjnym odmienił wizerunek miasta,
podnosząc jego prestiż.

Każda z działających tam instytucji może pochwalić się wysoką jakością oferty
i dużą liczbą odwiedzających – znacznie przekraczającą zakładaną skalę.
Zlokalizowanie ich w różnych miejscach prawdopodobnie nie przyniosłoby równie
spektakularnego efektu. Osoby odwiedzające MCK lub NOSPR łatwo mogą
jednocześnie skierować się do Muzeum. Całość skomponowana jest w przyjazną
przestrzeń, obejmującą gastronomię, a także tereny zielone. Wykorzystaniu
potencjału komplementarności geograficznej sprzyja oferowanie przez poszczególne instytucje biletów po obniżonych cenach uczestnikom wydarzeń odbywających się w pozostałych obiektach działających w Strefie Kultury.

PROJEKTY
4

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego i osiągnięć
kulturalnych Zagłębia
Krótki opis i cele projektu: Przeprowadzenie prac
zabezpieczających i renowacyjnych zabytkowych
XIV-wiecznych murów miejskich wraz z wykonaniem ich iluminacji, zabezpieczenie i adaptacja dla
celów kulturalnych podziemi pod Wzgórzem
Zamkowym, zagospodarowanie skweru zlokalizowanego na przedpolu murów i rewaloryzacja parku.

4
5

Najważniejsze efekty: Utworzenie atrakcyjnej
przestrzeni miejskiej w centrum miasta oraz
ekspozycja jego dziedzictwa kulturowego. Stworzenie w odnowionych podziemiach sal ekspozycyjnych Muzeum Zagłębia oraz przestrzeni dla
wydarzeń kulturalnych – w tym organizowanych
cyklicznie Majówki i Sobótki.
Fot. 4, 5 © Miasto Będzin

Beneficjent: Miasto Będzin
Fundusz: EFRR
Oś priorytetowa: IV Kultura
Dz. 4.1 Infrastruktura kultury
Lokalizacja: Będzin
Całkowita wartość projektu:
18 423 307,97 zł
Wartość dofinansowania z RPO WSL 2007-2013:
14 088 152,76 zł
Strona internetowa projektu:
http://www.bedzin.pl/strona-135-zachowanie_
dziedzictwa_kulturowego_i.html
Okres realizacji: 2007.12.20 - 2013.12.13

PROJEKTY
5

Kompleks kulturalno-sportowy
Dolna Syberka – strefa
aktywności rodzinnej
Krótki opis i cele projektu: Projekt miał na
celu budowę infrastruktury służącej aktywności
kulturalnej i sportowej. Zostały zainstalowane
urządzenia fitness, plac zabaw i elementy małej
architektury. Adresatami kompleksu są zarówno
lokalni mieszkańcy, spędzający tutaj czas wolny
(szczególnie rodziny z dziećmi), jak i turyści
odwiedzający miasto.

4

5

Najważniejsze efekty: Utworzenie atrakcyjnego
obiektu o przeznaczeniu rekreacyjnym, który łączy
się z istniejącą już infrastrukturą miasta – zwłaszcza trasą rowerową i zamkiem.
Fot. 4, 5 © Miasto Będzin

Beneficjent: Miasto Będzin
Fundusz: EFRR
Oś priorytetowa: III Turystyka
Dz.3.2 Infrastruktura okołoturystyczna
Lokalizacja: Będzin
Całkowita wartość projektu:
666 705,92 zł
Wartość dofinansowania z RPO WSL 2007-2013:
559 867,18 zł
Strona internetowa projektu: http://www.bedzin.pl/
strona-143-kompleks_kulturalno_sportowy_dolna.html
Okres realizacji: 2012.02.22 - 2015.05.08

RODZAJ KOMPLEMENTARNOŚCI
4

5

4.1 Infrastruktura kultury

3.2 Infrastruktura okołoturystyczna

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego i osiągnięć
kulturalnych Zagłębia

Kompleks kulturalno-sportowy
Dolna Syberka – strefa aktywności
rodzinnej

14 mln zł | 18 mln zł
RPO WSL
EFRR

2007

2010
2009

2012
2011

Dolna Syberka uzupełnia kulturalne i turystyczne
walory obszaru zapewniane przez Wzgórze
Zamkowe o ofertę sportowo-rekreacyjną. Inwestycje, leżące blisko siebie i połączone pieszo-rowerowym układem komunikacyjnym, są komplementarne geograficznie. Łączy je także komplementarność funkcjonalna: składają się na spójną
infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną miasta.

1 mln zł | 1 mln zł
RPO WSL
EFRR

4
2008

infrastruktura lub obiekty
o komplementarnych funkcjach

2014
2013

2016
2015

5

2017

Zapewnienie możliwości spędzenia czasu w
urozmaicony sposób sprzyja odwiedzaniu Wzgórza Zamkowego i jego okolic przez liczną i zróżnicowaną grupę mieszkańców miasta oraz turystów.
Okolica stała się szczególnie atrakcyjna dla rodzin
z dziećmi. Przeprowadzone inwestycje pozwoliły
również uzyskać „masę krytyczną” potrzebną do
wzmocnienia wizerunku miasta w oparciu o jego
dziedzictwo kulturowe.

PROJEKTY
6

Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego Parafii EwangelickoAugsburskiej w Bytomiu.
Etap 1. Rewitalizacja Ciszy Syjonu na potrzeby działalności Centrum Ewangelickiego
im. Matki Ewy

7
6

Najważniejsze efekty: Zachowanie i zmodernizowanie zabytkowego budynku i umożliwienie wykorzystania go do prowadzenia działań społecznych.
Fot. 6 ©® Artur Michalski
Fot. 7 © Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Krótki opis i cele projektu: Projekt mieścił się
w ramach rewitalizacji miasta Bytom. Obejmował
remont budynku parafii zamkniętego w 2007 roku
z powodu szkód górniczych. Miał na celu stworzenie infrastruktury dla działań społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych. W odnowionym
budynku odbywają się spotkania dla seniorów, jest
regularnie wykorzystywany do prowadzenia zajęć
dla dzieci, służy także do organizacji wydarzeń
kulturalnych.
Beneficjent: Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Bytomiu-Miechowicach
Fundusz: EFRR
Oś priorytetowa: VI Zrównoważony rozwój miast
Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Lokalizacja: Bytom
Całkowita wartość projektu:
2 510 110,15 zł
Wartość dofinansowania z RPO WSL 2007-2013:
2 133 593,62 zł
Strona internetowa projektu: http://miechowice.
luteranie.pl/rewitalizacja-zespolu-zabytkowego/
Okres realizacji: 2013.04.12 - 2015.06.22

PROJEKTY
7

7

6

Najważniejsze efekty: Utworzenie mobilnej
metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Projekt
charakteryzuje się wysoką elastycznością, która
umożliwia dostosowywanie go do potrzeb – na
przykład wybór miejsca w zależności od aktualnie
pojawiających się w nim problemów społecznych.
Fot. 6 ©® Artur Michalski
Fot. 7 © Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Program placówki wsparcia
dziennego dla dzieci
i młodzieży w postaci
pracy podwórkowej
Krótki opis i cele projektu: Projekt mający na
celu zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Zastosowano w nim
metody pedagogiki ulicy (streetworkingu), nadające
przedsięwzięciu mobilny charakter. Zajęcia odbywają się w przestrzeni codziennego funkcjonowania
dzieci. Pracownicy (streetworkerzy) pojawiają się w
niej z wyposażeniem zwanym Szkołą Mobilną
i z jego pomocą organizują aktywności rozwijające
i integrujące uczestników. Część działań w ramach
projektu, prowadzonych pod nazwą „Rozwiń Skrzydła“, jest kierowana indywidualnie do niektórych
dzieci.
Beneficjent: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Fundusz: EFS
Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne; Dz. 9.2.
Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Lokalizacja: Bytom
Całkowita wartość projektu:
901 688,10 zł
Wartość dofinansowania z RPO WSL 2014-2020:
766 434,88 zł
Strona internetowa projektu: https://cme.org.pl/o-nas/
jak-dzialamy/grupa-pedagogow-ulicy
Okres realizacji: 2017.01.01 - 2018.12.31

RODZAJ KOMPLEMENTARNOŚCI
6

wykorzystanie infrastruktury
na działania społeczne

7

6.2. Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych

9.2. Dostępne i efektywne
usługi społeczne i zdrowotne

Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu.
Etap 1. Rewitalizacja Ciszy
Syjonu na potrzeby działalności Centrum Ewangelickiego im. Matki Ewy

Program placówki wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży
w postaci pracy podwórkowej

1 mln zł | 1 mln zł
RPO WSL
EFS

2 mln zł | 3 mln zł
RPO WSL
EFRR

6
2008
2007

2010
2009

2012
2011

2014
2013

2016
2015

2017

7

Przystosowanie budynku do użytkowania dla
celów pracy społecznej umożliwiło prowadzenie
projektu wymagającego odpowiedniej infrastruktury. Chociaż program pracy podwórkowej opiera
się na aktywnościach w przestrzeni miejskiej,
potrzebuje zaplecza lokalowego. W parafii mieści
się biuro wykorzystywane przez koordynatorów
placówki wsparcia dziennego, prowadzone są
tam także regularne zajęcia. Powiązane projekty
stanowią przykład przemyślanego wykorzystania
inwestycji infrastrukturalnej na potrzeby „miękkich” działań z zakresu integracji społecznej.

Możliwość korzystania z budynku parafii znacznie
ułatwiła osiąganie celów projektu z zakresu pedagogiki ulicy. Bez projektu infrastrukturalnego
zapewnienie odpowiedniego miejsca na cotygodniowe spotkania z dziećmi oraz zaplecze administracyjne byłoby znacznie trudniejsze.

PROJEKTY
8

9

8
Najważniejsze efekty: Przywrócenie części
obszaru pokopalnianego do użytkowania przez
mieszkańców miasta oraz poszerzenie możliwości
zaspokajania potrzeb kulturalnych. Mieszkańcy
biorą aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych
i warsztatach adresowanych do różnych grup, m.in.
do osób niepełnosprawnych oraz dzieci narażonych na wykluczenie społeczne. Wzmocnienie
komponentu artystycznego w wizerunku Bytomia.
Fot. 8 CC-BY-SA, autor Tomasz Górny
Fot. 9 © Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jacka

Rewitalizacja terenów po byłej
KWK Rozbark - Etap I budynek
cechowni i administracyjny
Krótki opis i cele projektu: Projekt służył przezwyciężeniu lokalowych ograniczeń w działalności
instytucji kulturalnych w Bytomiu. Budynek dawnej
cechowni dostosowano do potrzeb Teatru Tańca,
umożliwiając rozwój działalności artystycznej
prowadzonej przez tę instytucję. Teatr wykorzystuje
również budynek administracyjny, w którym
utworzono miejsca noclegowe.

Beneficjent: Miasto Bytom
Fundusz: EFRR
Oś priorytetowa: VI Zrównoważony rozwój miast
Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Lokalizacja: Bytom
Całkowita wartość projektu:
17 412 066,62 zł
Wartość dofinansowania z RPO WSL 2007-2013:
9 088 298,04 zł
Strona internetowa projektu: http://www.bytom.pl/
projekt-rewitalizacja-terenow-po-bylej-kwk-rozbark-etapi-budynek-cechowni-i-administracyjny
Okres realizacji: 2012.03.06 - 2014.03.03

PROJEKTY
9

9
8

Najważniejsze efekty: Infrastruktura powstała
dzięki projektowi umożliwia rozwinięcie oferty
kulturalno-edukacyjnej. Ponadto projekt przyczynił
się do poprawy estetyki dzielnicy poprzez odnowienie istniejących zabudowań. Nowe obiekty
zostały zaprojektowane tak, by wpisywały się
w krajobraz architektoniczny.

Fot. 8 CC-BY-SA, autor Tomasz Górny
Fot. 9 © Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jacka

Rewitalizacja poprzemysłowych
dzielnic Bytomia – utworzenie
nowoczesnego centrum rekreacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego
na Rozbarku
Krótki opis i cele projektu: Projekt miał na celu
zrewitalizowanie infrastruktury dzielnicy Rozbark.
Obejmował odnowę i doposażenie zabytkowego
cmentarza, utworzenie ogrodu różańcowego,
budowę sceny plenerowej oraz jej zaplecza
w postaci budynku warsztatów muzyczno-teatralnych, a także adaptację 3 pomieszczeń parafii
do aktywności muzyczno-kulturalno -edukacyjnych.

Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jacka
Fundusz: EFRR
Oś priorytetowa: VI Zrównoważony rozwój miast
Dz. 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Lokalizacja: Bytom
Całkowita wartość projektu:
12 481 080,04 zł
Wartość dofinansowania z RPO WSL 2007-2013:
10 608 918,03 zł
Strona internetowa projektu:
http://swjacek.bytom.pl/2011/01/remonty-i-inwestycje
Okres realizacji: 2010.09.06 - 2013.10.15

RODZAJ KOMPLEMENTARNOŚCI
8

9

6.2. Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych

6.2. Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych

Rewitalizacja terenów po byłej
KWK Rozbark - Etap I budynek
cechowni i administracyjny

11 mln zł | 12 mln zł
RPO WSL
EFRR

8
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2012
2011
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9

Inwestycja jest komplementarna wobec projektu
realizowanego przez Parafię św. Jacka, który
obejmował budowę sceny plenerowej, budynku
warsztatów muzyczno-teatralnych oraz adaptację
pomieszczeń parafii na cele kulturalne, muzealne
i edukacyjne.

Rewitalizacja poprzemysłowych dzielnic Bytomia – utworzenie nowoczesnego centrum
rekreacyjnego, edukacyjnego
i kulturalnego na Rozbarku

9 mln zł | 17 mln zł
RPO WSL
EFRR

2008

infrastruktura lub obiekty
o komplementarnych funkcjach

2016
2015

2017

Komplementarność pomiędzy dwoma projektami
obejmującymi inwestycje w infrastrukturę kultury
pozwoliła na mocne wprowadzenie na obszarze po
kopalni KWK Rozbark funkcji kulturalnej, sprzyjającej jego rewitalizacji. Ponadto projekt stanowi
przykład pozytywnych efektów współpracy pomiędzy wydziałami Urzędu Miasta odpowiedzialnymi
za inwestycje i za kulturę oraz instytucją kultury.
Na etapie sporządzania Wniosku o dofinansowanie Teatr dostarczał merytorycznych wytycznych
do inwestycji.

PROJEKTY
10

10

11

Najważniejsze efekty: Zamek funkcjonuje jako dobrze
rozpoznawalny symbol miasta i Ziemi Raciborskiej i jest
odwiedzany przez licznych gości (w 2016 roku ponad 140 tys.
odwiedzających). Inwestycja stworzyła miejsce sprzyjające
organizowaniu wydarzeń teatralnych i przyczyniła się do
wzbogacenia oferty miasta w tym zakresie, między innymi
o festiwal muzyki elektronicznej i światła INTRO Festival.
Wyremontowany obiekt służy jako siedziba Agencji Promocji
Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na
Zamku Piastowskim w Raciborzu, powołanej do prowadzenia
działalności w zakresie promocji miasta oraz wspierania
kultury, przedsiębiorczości i turystyki.

Fot. 10 © Powiat Raciborski
Fot. 11 © Miasto Racibórz

Utworzenie Centrum Dziedzictwa
Kulturowego Bramy Morawskiej
na Zamku Piastowskim
w Raciborzu
Krótki opis i cele projektu: Projekt miał na celu
prezentację dziedzictwa kulturowego oraz utworzenie wizerunkowego obiektu Ziemi Raciborskiej.
Inwestycja została podzielona na etapy remontu
i adaptacji budynków: bramnego i mieszkalnego
oraz rewaloryzacji dziedzińca.

Beneficjent: Powiat Raciborski
Fundusz: EFRR
Oś priorytetowa: VI Zrównoważony rozwój miast
Dz. 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
Lokalizacja: Racibórz
Całkowita wartość projektu:
23 964 731,63 zł
Wartość dofinansowania z RPO WSL 2007-2013:
19 646 860,69 zł
Strona internetowa projektu:
http://www.zamekpiastowski.pl/site/index/2.html
Okres realizacji: 2007.04.13 - 2012.08.13

PROJEKTY
11

10

11

Najważniejsze efekty: Projekt wydobył z bulwarów ich potencjał. Dzięki temu w przestrzeni
miejskiej powstało atrakcyjne miejsce, służące do
spędzania czasu wolnego, wypoczynku i rekreacji.
Korzystają z niego zarówno mieszkańcy, jak
i turyści. Odnowione bulwary przyczyniły się
do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta,
wpisując się jednocześnie w proces zagospodarowania Zamku i otaczającej go przestrzeni.
Fot. 10 © Powiat Raciborski
Fot. 11 © Miasto Racibórz

Przywrócenie wartości przestrzeni
miejskiej poprzez wielofunkcyjne
zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu
Krótki opis i cele projektu: Celem projektu było
zbliżenie bulwarów do dawnej świetności, kiedy to
były ważnym elementem miejskiego życia. By to
osiągnąć zmodernizowano fragment obszaru Parku
Zamkowego. Przeprowadzony został remont ścieżki
rowerowej i przebudowa ciągów komunikacyjnych,
rozbudowa oświetlenia i odmłodzenie drzewostanu
oraz wymiana elementów małej architektury.

Beneficjent: Miasto Racibórz
Fundusz: EFRR
Oś priorytetowa: VI Zrównoważony rozwój miast
Dz. 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Lokalizacja: Racibórz
Całkowita wartość projektu:
1 409 438,12 zł
Wartość dofinansowania z RPO WSL 2007-2013:
1 128 331,65 zł
Strona internetowa projektu:
https://www.raciborz.pl/urzad/unijne
Okres realizacji: 2007.09.06 - 2013.06.25

RODZAJ KOMPLEMENTARNOŚCI
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11

6.1 Wzmacnianie regionalnych
ośrodków wzrostu

6.2. Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych

Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy
Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie
Nadodrzańskich Bulwarów
w Raciborzu

1 mln zł | 1 mln zł
RPO WSL
EFRR

20 mln zł | 24 mln zł
RPO WSL
EFRR
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infrastruktura lub obiekty
o komplementarnych funkcjach
Projekt zrealizowany przez powiat (Zamek) jest
komplementarny z projektem miejskim (bulwary).
Odnowienie Zamku i utworzenie z niego prężnego
obiektu kulturalnego, będącego jednocześnie wizytówką miasta, dało impuls do innych inwestycji –
jedną z nich są bulwary. Ponadto ze środków
MKiDN odnowiona została zamkowa kaplica,
a sąsiadujący z Zamkiem browar wyremontował
swoje obiekty. Wszystkie te inwestycje, powiązane
komplementarnością geograficzną, złożyły się na
zmianę wizerunku i ożywienie reprezentacyjnej
części miasta. Zamek i bulwary są połączone także
komplementarnością funkcjonalną. Bulwary są
włączane w INTRO Festival jako element świetlnego
widowiska. Na co dzień swoją rekreacyjną funkcją
przyciągają publiczność, która widząc z nich Zamek,
może skierować do niego swe kroki.
Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego jest
przykładem komplementarności uzyskanej dzięki
współpracy JST. Dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu utworzenia Centrum,
przygotowanego przez Starostwo Powiatowe,
uzyskało akceptację leżących na terenie powiatu
gmin. Obecnie zarówno powiat, jak i gminy, korzystają z efektów projektu i uczestniczą w organizacji
wydarzeń plenerowych.

PROJEKTY
12

Adaptacja budynku przy ulicy
11 Listopada 15a na Centrum
Inicjatyw Społecznych na terenie
Miasta Ruda Śląska
Krótki opis i cele projektu: Projekt obejmował
odnowienie niszczejącego, zabytkowego budynku,
opuszczonego przez szkołę, w celu przywrócenia
jego funkcji społecznej.

12

13

Najważniejsze efekty: Remont budynku ocalił
go przed wyburzeniem. Ulokowanie w odnowionym budynku CIS zapewnia systematyczne
wykorzystywanie wyremontowanej infrastruktury
do działalności społecznej na rzecz lokalnej
społeczności.
Fot. 12 © Miasto Ruda Śląska
Fot. 13 © Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska
Fundusz: EFRR
Oś priorytetowa: VI Zrównoważony rozwój miast
Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Lokalizacja: Ruda Śląska
Całkowita wartość projektu:
1 562 135,59 zł
Wartość dofinansowania z RPO WSL 2007-2013:
1 302 038,44 zł
Strona internetowa projektu: http://www.rudaslaska.pl/
en/en/ruda-slaska/aktualnosci/2012/11/23/
owocny-rok-dzialalnosci/
Okres realizacji: 2011.04.06 - 2011.12.21

PROJEKTY
13

12

13

Najważniejsze efekty: Powstanie Centrum
Inicjatyw Społecznych jako instytucji. Okazało się
ono potrzebnym przedsięwzięciem i funkcjonuje
do dzisiaj.
Fot. 12 © Miasto Ruda Śląska
Fot. 13 © Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Nowe życie starej Bykowiny
Krótki opis i cele projektu: Przedsięwzięcie
stanowiło element projektu systemowego Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich Rewitalizacja społeczna. Utworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych
miało na celu walkę z lokalnymi problemami
społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi
poprzez organizowanie aktywności integrujących
lokalną społeczność. Oprócz MOPS w realizacji
projektu uczestniczyła między innymi Miejska
Biblioteka Społeczna, Rudzka Komenda Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego oraz Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza i Stowarzyszenie
Pro Ethica.
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej
Beneficjent: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Fundusz: EFS
Oś priorytetowa: I Zatrudnienie i integracja społeczna
Dz. 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji
społecznej
Lokalizacja: Ruda Śląska
Całkowita wartość projektu:
999 969,36 zł
Wartość dofinansowania z PO KL 2007-2013:
999 969,36 zł
Strona internetowa projektu:
http://proethica.pl/?page_id=50
Okres realizacji: 2008.06.01 - 2015.11.30

RODZAJ KOMPLEMENTARNOŚCI
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13

6.2. Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych

1.2 Wsparcie systemowe instytucji
pomocy i integracji społecznej

Adaptacja budynku przy ulicy
11 Listopada 15a na Centrum
Inicjatyw Społecznych na
terenie Miasta Ruda Śląska

1 mln zł | 1 mln zł
PO KL
EFS

12
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13

Pierwszy z projektów miał na celu renowację
infrastruktury, która stała się – zgodnie z planem
– miejscem działań społecznych. Dzięki temu
powstała stabilna instytucja (CIS), działająca na
rzecz licznej i zróżnicowanej grupy adresatów:
seniorów, dzieci i młodzieży, samotnych matek,
osób niepełnosprawnych oraz rodzin.

Nowe życie starej Bykowiny

1 mln zł | 2 mln zł
RPO WSL
EFRR

2008

wykorzystanie infrastruktury
na działania społeczne

2016
2015

2017

Projekt zwraca uwagę przede wszystkim z dwóch
względów. Po pierwsze, stanowił odpowiedź na
postulaty zgłaszane przez mieszkańców. Budynek
nie jest zabytkowy, ale był przez lata użytkowany
jako szkoła, stąd jego zachowanie było istotne dla
podtrzymania lokalnej tożsamości. Przywrócenie
funkcji społecznej pozwala pełniej zaspokoić
potrzeby mieszkańców w zakresie integracji
społecznej i korzystania z kultury. Po drugie,
został wykorzystany do działań rewitalizacyjnych
o charakterze społecznym, wykraczających poza
remont infrastruktury i zgodnych z koncepcją
rewitalizacji jako procesu przezwyciężania różnorodnych problemów, w tym społecznych, składających się na kryzysowy stan rewitalizowanego
obszaru. Dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu
instytucjonalnemu (utworzenie CIS) zapewniono
wykorzystanie budynku i trwałość efektów zrealizowanego projektu.

PROJEKTY
14

14

15

Najważniejsze efekty: Projekt dostosował zmodernizowaną przestrzeń do bezpiecznego wykorzystywania podczas wydarzeń gromadzących
dużą liczbę uczestników. Zmienił jej funkcję
z samochodowego ciągu komunikacyjnego
na obszar dedykowany pieszym, przystosowany
do spędzania w nim czasu.
Fot. 14, 15 © Gmina Miasto Częstochowa

Wzmocnienie znaczenia Centrum
Pielgrzymkowego poprzez
modernizację Alei Najświętszej
Maryi Panny w Częstochowie
Krótki opis i cele projektu: W ramach projektu
przebudowano fragment Alei Najświętszej Marii
Panny i dostosowano Plac Biegański do ruchu
pielgrzymkowo-turystycznego oraz imprez masowych. Inwestycja objęła wymianę nawierzchni
i budowę elementów odwodnienia, modernizację
oraz uzupełnienie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia, przebudowę urządzeń podziemnych, zagospodarowanie zieleni oraz umieszczenie w przestrzeni
publicznej elementów małej architektury.
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
Fundusz: EFRR
Oś priorytetowa: VI Zrównoważony rozwój miast
Dz. 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
Lokalizacja: Częstochowa
Całkowita wartość projektu:
57 026 277,39 zł
Wartość dofinansowania z RPO WSL 2007-2013:
30 422 323,56 zł
Strona internetowa projektu:
http://www.fe.czestochowa.pl/page/2716,wzmocnienieznaczenia-centrum-pielgrzymkowego-poprzezmodernizacje-alei-najswietszej-marii-pannyw-czestochowie.html
Okres realizacji: 2007.03.14 - 2013.12.30

PROJEKTY
15

Budowa monitoringu wizyjnego
dla Miasta Częstochowy Bezpieczny Region (etap II w obszarze
rewitalizacji miasta)
Krótki opis i cele projektu: Celem projektu była
poprawa poziomu bezpieczeństwa w mieście.
W ramach projektu dotychczasowy system monitoringu został rozszerzony o 48 nowych kamer.
Rozbudowano również Centrum Obsługi Monitoringu Wizyjnego.

14

15

Najważniejsze efekty: Cele projektu, związane z poprawą bezpieczeństwa, zostały osiągnięte. Projekt przyczynił się do zmniejszenia
skali dewastacji infrastruktury oraz do poprawy wizerunku okolic
uważanych dotychczas za niebezpieczne. Liczba zaobserwowanych
zdarzeń zakończonych reakcją po rozszerzeniu systemu monitoringu
wzrosła od 2085 zdarzeń w 2013 roku do 4478 w 2014, a w kolejnych
latach sukcesywnie się obniża. Świadczy to prawdopodobnie o tym,
że początkowo monitoring przyczynił się do zwiększenia wykrywalności naruszeń prawa, co z kolei spowodowało spadek ich liczby. System
podniósł efektywność działań Straży Miejskiej i Policji: intensywność
patroli jest dostosowywana do liczby wymagających interwencji
zdarzeń, występujących w poszczególnych miejscach i porach.
Fot. 14, 15 © Gmina Miasto Częstochowa

Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
Fundusz: EFRR
Oś priorytetowa: VI Zrównoważony rozwój miast
Dz. 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Lokalizacja: Częstochowa
Całkowita wartość projektu:
2 340 106,66 zł
Wartość dofinansowania z RPO WSL 2007-2013:
1 720 759,68 zł
Strona internetowa projektu:
http://www.fe.czestochowa.pl/page/2710,budowamonitoringu-wizyjnego-dla-miasta-czestochowybezpieczny-region.html
Okres realizacji: 2009.12.30 - 2013.12.31
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6.1 Wzmacnianie regionalnych
ośrodków wzrostu

6.2. Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych

Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego
poprzez modernizację Alei
Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie

Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy
Bezpieczny Region (etap II
w obszarze rewitalizacji
miasta)

2 mln zł | 2 mln zł
RPO WSL
EFRR

30 mln zł | 57 mln zł
RPO WSL
EFRR
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infrastruktura lub obiekty
o komplementarnych funkcjach
Modernizacja Alei Najświętszej Maryi Panny
poprzez unowocześnienie i zmianę infrastruktury
miała na celu przystosowanie obszaru do spędzania w nim czasu. Inwestycja umożliwia także
dalszy rozwój tej przestrzeni poprzez organizowanie w niej innych projektów. Rozbudowa wspomaga funkcjonowanie terenu Alei, zapewniając
bezpieczeństwo przebywającym tam osobom oraz
zapobiegając dewastowaniu zainstalowanej
infrastruktury. Ponadto nowe kamery zostały
włączone do istniejącego już wcześniej systemu,
istnieje także możliwość dołączenia kolejnych,
co znacząco obniża koszty.

Łącznym efektem obu projektów jest podniesienie
poziomu bezpieczeństwa objętego nimi obszaru
(cechuje je zatem komplementarność problemowa). Ponadto w projekcie rozbudowy monitoringu
zwraca uwagę skuteczna, oparta na zawartym
porozumieniu i uzgodnionych procedurach, współpraca pomiędzy Miastem (inwestorem), Strażą
Miejską i Policją. Efekty funkcjonowania systemu
podlegają systematycznemu pomiarowi.

PROJEKTY
16

18
16

17
Najważniejsze efekty: Rezultatem projektu jest podniesienie atrakcyjności
turystycznej Kopalni oraz poszerzenie możliwości wykorzystywania obiektu
w różnorodny sposób. Przygotowane pod ziemią trasy turystyczne i wystawa
pozwalają odwiedzającym zapoznać się z historią górnictwa i pracą górników.
Tworząc Strefę K8, dawną halę pomp oraz inne komory w podziemiach Guido
dostosowano do organizowania spotkań i konferencji, wystaw, koncertów czy
spektakli teatralnych. Powstała tu także klubokawiarnia. W dwóch okolicznych
budynkach utworzono kompleks noclegowo-konferencyjny (trzeci przebudowany budynek został przeznaczony na poradnię psychologiczno-pedagogiczną).
Zaplecze noclegowe przyczynia się do wydłużenia czasu spędzanego przez
turystów w Zabrzu. W podziemiach Kopalni odbywają się regularnie wydarzenia kulturalne, w tym Międzynarodowy Festiwal im. K. Pendereckiego.
Fot. 16, 17, 18 © Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz
z adaptacją na cele kulturalne,
turystyczne i oświatowe
Krótki opis i cele projektu: Projekt służył wzmocnieniu potencjału Kopalni Guido jako obiektu
pełniącego funkcje turystyczne, kulturalne i rekreacyjne. W projekcie Kopalnia pełniła rolę partnera
oraz realizatora. W ramach projektu zrewitalizowano nieużytkowane wyrobiska kopalni oraz przebudowano i dostosowano do pełnienia nowych funkcji
trzy pobliskie budynki, służące wcześniej jako
zaplecze przemysłowe kopalni.
Beneficjent: Miasto Zabrze
Fundusz: EFRR
Oś priorytetowa: VI Zrównoważony
rozwój miast Dz. 6.2 Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych
Lokalizacja: Zabrze
Całkowita wartość projektu:
17 956 448,83 zł
Wartość dofinansowania z RPO WSL 2007-2013:
11 060 793,25 zł
Strona internetowa projektu:
https://muzeumgornictwa.pl/realizowane-projekty/
rewitalizacja-obiektow-poprzemyslowych-gminy-zabrzena-cele-kulturalne-turystyczne-i-oswiatowe
Okres realizacji: 2007.12.28 - 2015.03.30

PROJEKTY
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Najważniejsze efekty: Rezultatem projektu było
ułatwienie turystom poznania kompleksowej oferty
zwiedzania obiektów pokopalnianych w Zabrzu
oraz korzystania z dostępnych atrakcji.

Fot. 16, 17, 18 © Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido
w Zabrzu na cele turystyczne
i kulturalne
Krótki opis i cele projektu: Projekt miał się
przyczynić do efektywnej obsługi turystów oraz
promowania wśród nich kompleksowej oferty
Zabrza jako ośrodka turystyki poprzemysłowej.
Kluczowym elementem projektu była przebudowa
i rozbudowa budynku obsługi ruchu turystycznego
oraz przebudowa pomieszczeń magazynu dawnej
rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele
obsługi ruchu turystycznego. W ramach projektu
wybudowano również parking.
Beneficjent: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Fundusz: EFRR
Oś priorytetowa: VI Zrównoważony rozwój miast
Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Lokalizacja: Zabrze
Całkowita wartość projektu:
9 665 048,97 zł
Wartość dofinansowania z RPO WSL 2007-2013:
5 268 193,65 zł
Strona internetowa projektu:
https://muzeumgornictwa.pl/realizowane-projekty/
przebudowa-i-adaptacja-zabytkowej-infrastrukturykopalni-guido-w-zabrzu-na-cele-turystyczne-i-kulturalne
Okres realizacji: 2014.03.07 - 2015.12.15
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Najważniejsze efekty: Projekt podnosi atrakcyjność kompleksu Kopalnia Luiza i stanowi punkt
recepcyjny dla turystów rozpoczynających zwiedzanie trasy turystycznej poprowadzonej przez
podziemia Kopalni oraz udostępnionego odcinka
Sztolni Dziedzicznej.

Fot. 16, 17, 18 © Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Skansen Górniczy Królowa Luiza
w Zabrzu, etap II - Rewitalizacja
budynku łaźni łańcuszkowej
Krótki opis i cele projektu: Projekt polegał na
remoncie, renowacji i wyposażeniu budynku dawnej
łaźni, użytkowanej w przeszłości przez górników
pracujących w Kopalni Luiza. Obiekt, złożony
z trzech przestronnych sal, został dostosowany
do obsługi turystów, prowadzenia restauracji oraz
organizowania wydarzeń kulturalnych: koncertów,
spektakli i wystaw.
Beneficjent: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Fundusz: EFRR
Oś priorytetowa: VI Zrównoważony rozwój miast
Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Lokalizacja: Zabrze
Całkowita wartość projektu:
12 828 963,26 zł
Wartość dofinansowania z RP WSL 2007-2013:
6 600 618,33 zł
Strona internetowa projektu: https://muzeumgornictwa.pl/
realizowane-projekty/europejski-osrodek-kultury-techniczneji-turystyki-przemyslowej-skansen-gorniczy-krolowa-luizaw-zabrzu-etap-ii-rewitalizacja-budynku-lazni-lancuszkowej
Okres realizacji: 2010.08.26 - 2015.10.30
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wspólna oferta lub promocja

6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
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6.2 Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych

Rewitalizacja obiektów
poprzemysłowych Gminy
Zabrze wraz z adaptacją na
cele kulturalne, turystyczne
i oświatowe

Przebudowa i adaptacja
zabytkowej infrastruktury
Kopalni Guido w Zabrzu na
cele turystyczne i kulturalne

Europejski Ośrodek Kultury
Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy
Królowa Luiza w Zabrzu, etap II
- Rewitalizacja budynku łaźni
łańcuszkowej
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Łącznym efektem trzech komplementarnych
projektów jest rozbudowany kompleks turystyczny, kulturalny i oświatowy. Składające się nań
obiekty charakteryzuje komplementarność funkcjonalna. Są one rozmieszczone w niedużych
odległościach (spełniają więc także warunki
komplementarności geograficznej), których
pokonywanie dodatkowo ułatwia przewożący
turystów autobus.
Kompleksowe inwestycje w obiekty pokopalniane skutecznie
prowadzą do realizacji strategicznego celu Miasta, jakim jest
uczynienie Zabrza ośrodkiem turystyki poprzemysłowej.
Projekty obejmujące obiekty pokopalniane w Zabrzu, leżące
na Szlaku Zabytków Techniki, są ponadto komplementarne
z inwestycjami w dziedzictwo poprzemysłowe innych miast,
przez które ten szlak przebiega.

Przeprowadzonym w Zabrzu inwestycjom towarzyszą zmiany organizacyjne
służące lepszej integracji prowadzonych działań. W 2013 roku Muzeum Górnictwa
Węglowego zostało połączone z zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego Guido –
obecnie w skład Muzeum wchodzi zarówno Kopalnia Guido, jak i kompleks
Sztolnia Królowa Luiza, złożony z wyrobisk kopalni Królowa Luiza oraz Sztolni
Dziedzicznej. Kompleksowa oferta zachęca do skorzystania z różnych atrakcji.
Zapewnieniu realnej komplementarność pomiędzy poszczególnymi inwestycjami
służą działania promocyjne oraz wspólne przedsięwzięcia, takie jak autobus
przewożący turystów lub promocje cenowe (na przykład możliwości bezpłatnego
zwiedzenia zabytkowego budynku Łaźni Łańcuszkowej w kompleksie Sztolnia
Królowa Luiza przez osoby, które kupiły bilety na zwiedzanie tras turystycznych
Kopalni Guido oraz podziemi Kopalni Królowa Luiza).

„Komplementarność interwencji
realizowanych w ramach
RPO WSL 2014-2020 –
ocena mechanizmów wdrażania
projektów komplementarnych”

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
rpo.slaskie.pl

Dyspersja - badania społeczne i ewaluacyjne
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03-477 Warszawa
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