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L.p. Nazwa przedsięwzięcia Beneficjent 

1.  Utworzenie ośrodka szkoleniowego wraz z 
wyposażeniem w sprzęt, aplikację 
informatyczną dla potrzeb szkoleń 
pracowników celem przystosowania ich 
umiejętności do pracy w branżach poza 
górniczych 

Centrum Badań i Dozoru 
Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 

2.  Budowa Śląskiego Centrum 
Eksperymentalnych Technik Energetycznych – 
CETE 

Instytut Techniki Górniczej 
KOMAG 

3.  Usługi w obszarze cyfryzacji, zwiększające 
poziom bezpieczeństwa 
IT/Cyberbezpieczeństwa 

COIG S.A. 

4.  Rodzina ładowarek do samochodów i 
autobusów elektrycznych 

Elektrometal S.A. 

5.  Opracowanie portfolio urządzeń o 
charakterze magazynów energii opartych o 
ogniwa chemiczne 

Elgór+Hansen S.A. 

6.  Dostosowanie fabryki SHI FW Energia FAKOP 
do projektowania, produkcji i instalacji nowej 
generacji źródeł energii odnawialnej 

SHI FW Energia FAKOP sp. z o.o. 

7.  Przekwalifikowanie kadry i dostosowanie 
parku maszynowego do zdywersyfikowania 
oferty dla branż poza górniczych – sektor 
transportu i przeładunku, rolnictwo, 
rybołówstwo, przemysł stoczniowy, 
energetyczny, cementowo-wapienny, 
drzewny 

Fabryki Sprzętu i Narzędzi 
Górniczych Grupa Kapitałowa 
FASING S.A. 

8.  Transformacja KONKO S.A. - wysokiej jakości 
usługi dla wielu gałęzi przemysłu m.in. 
sektora elektromaszynowego, rolnictwa, 
kolejnictwa, drogownictwa, budownictwa, 
motoryzacji oraz rozwój elektromobilności i 
niskoemisyjnego transportu w regionie 
województwa śląskiego poprzez 
wprowadzenie do użytku publicznego i 
komercyjnego stacji do ładowania pojazdów 
elektrycznych oraz osobowych pojazdów 
elektrycznych 

KONKO S.A. 

9.  Nowoczesna Kuźnia Matrycowa – 
kompleksowe rozwiązania kuziennicze dla 
wielu gałęzi przemysłu m.in. sektora 
elektromaszynowego, rolnictwa, kolejnictwa, 
drogownictwa, motoryzacji, budownictwa, 
hydrauliki, przemysłu stoczniowego czy 
sektora transportu i przeładunku 

MOJ S.A. 
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10.  Gospodarka obiegu zamkniętego w 
Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-
ściekowej w Tychach 

Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej S.A 

11.  Dywersyfikacja działalności firmy FAMUR SA 
Katowice w kierunku gospodarki 
zeroemisyjnej oraz wzmocnienie potencjału 
zatrudnienia - przekładnie przemysłowe 

Famur S.A 

12.  Utworzenie laboratorium badania emisji 
pyłów i gazów do atmosfery 

Centralna Stacja Ratownictwa 
Górniczego S.A. 

13.  Inwestycja w nowy, nowoczesny, 
zeroemisyjny zakład produkcyjny wraz z 
centrum badawczo wdrożeniowym 

Carboautomatyka S.A. 

14.  Innowacyjne przetwarzanie złomu w celu 
wsparcia dekarbonizacji procesu hutniczego 
poprzez zastąpienie tradycyjnej produkcji 
wielkopiecowej Elektrycznym Piecem 
Łukowym. 

ArcelorMittal Poland Spółka 
Akcyjna 

 


