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Projekty dofinansowane ze źródeł
zewnętrznych
2018-07-03 08:25 Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej
Metropolitalny Fundusz Solidarności GZM.
1. Wymiana wyeksploatowanych kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach
użyteczności publicznej w Chorzowie

2.
3.

Przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki-Parkowa w Chorzowie wraz z
budową sygnalizacji świetlnej
Zmiana sposobu ogrzewania w komunalnym zasobie mieszkaniowym
Chorzowa, docieplenie ścian szczytowych oraz termomodernizacja budynków

Fundusze Unijne

1. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (PO IiS) na lata 2014 - 2020
Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego
Śląska
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie
miasta Chorzów
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
Chorzowa

2. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna na lata 2014 - 2020

"CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla
Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne
zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia”
CUMA: o projekcie
3. Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014 – 2020

Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Kluczborskiej 2 i ul. Piaskowej
9 w Chorzowie wraz z likwidacją „niskiej emisji” poprzez wymianę indywidualnych
źródeł ciepła
Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej (paneli
fotowoltaicznych) na basenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul.
Harcerskiej w Chorzowie
Rewitalizacja chorzowskiego rynku
Termomodernizacja – projekt i docieplenie ścian i dachu budynku Gimnazjum nr 4
przy ulicy Śląskiej
Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej (paneli
fotowoltaicznych) w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 ul. Ryszki 55 w
Chorzowie
Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej
"Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji w budynku Zespołu
Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie"
„Usunięcie oraz utylizacja okładzin z płyt azbestowo cementowych (ścianki
działowe, okładziny ścian) w Zespole Szkół Sportowych nr 1 ul. Ryszki 55 w
Chorzowie”
„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w
zdegradowanym budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Omańkowskiej w Chorzowie wraz
z niezbędnym jego wyposażeniem”
„Pracownie zawodowe najnowszej generacji w Technikum MechanicznoElektrycznym im. Nikoli Tesli w Chorzowie”
„Lepsza praktyka-lepszy start-Modernizacja kompleksu warsztatów szkolnych w
Zespole Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie”
Kompleksowa termomodernizacja wraz z likwidacją "niskiej emisji" poprzez
wymianę źródła ciepła w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 w
Chorzowie

Przebudowa systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej
gospodarki wodnej w stawach Amelung sposobem na skuteczną ochronę siedlisk
cennych przyrodniczo w Chorzowie
Modernizacja budynku byłego MDK1 przy ul. Dąbrowskiego 7 w Chorzowie na
potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej – Stworzenie Centrum Integracji
Międzypokoleniowej
Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
Remont wyodrębnionych lokali Zakładu Komunalnego PGM wraz z kompleksowym
remontem budynku mieszkalnego przy ul. Truchana 64 w Chorzowie w celu
adaptacji ich na lokale socjalne
Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej (paneli
fotowoltaicznych) oraz termorenowacja nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ul. Racławickiej 19 w Chorzowie
Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia przestrzeni publicznych w
Chorzowie - Etap I
4. Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego (EFS) na lata 2014 – 2020
„Razem można więcej – aktywizacja społoczna osób z dzielnicy Chorzowa Centrum”
5. Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2007 – 2013
1.

"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka w
Chorzowie"
"Budowa boiska sportowego przy ul. Rębaczy w Chorzowie"
"Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta
Chorzów"
"Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny – trasy rowerowe drogą do
rozwoju turystyki aktywnej w Chorzowie"
"Przebudowa ul. ks. Jana Gałeczki w Chorzowie – etap III"
"Budowa boiska sportowego przy ul. Żołnierzy Września w Chorzowie"
"Najlepszy system nawigacji po zabytkach Chorzowa – system informacji
kulturalnej sposobem kreowania pozytywnego wizerunku miasta"
"Metropolitalna Parada Historyczna – Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego i
Pokaz Oręża Europejskiego w Chorzowie"

"Adaptacja pomieszczeń piwnicznych Chorzowskiego Centrum Kultury w
Chorzowie przy ul. Sienkiewicza na funkcję gastronomiczną"
"Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego – I etap od ul.
Piekarskiej do ul. Skrajnej"
„Opracowanie mapy akustycznej miasta Chorzowa istotnym elementem
kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska”
"Kampania promocyjna miasta Chorzów w zakresie terenów inwestycyjnych"
"eChorzów – internetowa platforma usług publicznych"
"Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie
Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot – spot"
"Adaptacja w śladzie po zlikwidowanym torowisku jednostronnego ciągu
rowerowo – pieszego wzdłuż ul. Siemianowickiej w Chorzowie"
Odcinkowy system zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej (DW
902) w Chorzowie
Kompleksowa termomodernizacja obiektu MORiS – Hala Sportowa ul.
Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie
Sportowym Hajduki ul. Graniczna 92 w Chorzowie
Pracownia mechatroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr
3 w Chorzowie
W trosce o przyszłe pokolenia - kompleksowa rewitalizacja Starochorzowskiego
Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu trakcyjności regionu
e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie
Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie na
cele udukacyjno - turystyczne i kulturalne
Modernizacja obiektu mostowego na placu św. Jana w Chorzowie

6. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (PO IiS) na lata 2007 – 2013
2.

"Przebudowa drogi krajowej nr 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej do skrzyżowania z ul.
Metalowców"
"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Chorzów"
"Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast: Katowice, Chorzów ,
Bytom - od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II - Prace przygotowawcze"

7. Projekty współfinansowane ze środków Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004 – 2006
3.

"Adaptacja historycznego budynku byłego Teatru Miejskiego na potrzeby
Chorzowskiego Centrum Kultury"
"Rewitalizacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie"
"Przebudowa skrzyżowania ulic Batorego, Niedźwiedziniec i Radoszowskiej w
Chorzowie

8. Projekty współfinansowane ze środków Przedakcesyjnego Instrumentu
Polityki Strukturalnej (ISPA)
4.

"Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach"

Dotacje otrzymane z Unii Europejskiej –
Dotacje_z_UE_czerwiec_2014r.doc
Dotacje_z_UE_2016_.doc
W 2011 roku Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii zakończyło kilka ważnych
dla pacjentów inwestycji.

9. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013
5.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa
korzystających z pomocy społecznej
Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla
celów inwestycyjnych w Chorzowie II
10. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013
Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na
przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic
11. SALUTE4CE

„Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikroskwerów w
funkcjonalnych obszarach miejskich – zastosowanie idei miejskiej zielonej
akupunktury”
SALUTE4CE Newsletter

12. POWER 2.18
„Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach
województwa śląskiego” Partnerami projektu "Power" są gminy: Świętochłowice,
Tarnowskie Góry i Zawiercie

