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Park Przemysłowy i UsłUgowy

Projekt polegał na technicznym uzbrojeniu terenu 
o całkowitej powierzchni  5.12 ha w sieć kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej, wodociągową, cieplną, 
wodną preizolowaną, teletechniczną oraz drogi, par-
kingi, chodniki, zieleń. Na terenie Parku zainwesto-
wał koncern Hutchinson Poland. Swoje hale posia-
dają także inne firmy. Ponadto funkcjonuje się tutaj 
Beskidzki Inkubator Technologiczny. Na terenie Par-
ku powstało ponad 850 miejsc pracy.

wartość inwestycji: 5,1 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 2,9 mln zł

cel:



– nowe szanse. 
rewitalizacja Bielskiej starówki i etap

wartość inwestycji: 11,5 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 6,4 mln zł

nowa starówka

Bielska Starówka jako piękna, zadbana i atrak-
cyjna dzielnica miasta i regionu o wzrastającym 
potencjale gospodarczym, turystycznym i kultu-
ralnym. Powyższy cel ogólny realizowany był po-
przez cel bezpośredni, tj. odnowienie techniczne  
i wizualne Starówki.

cel:
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odcinka drogi krajowej nr 52                                                    
(ul. wyzwolenia/niepodległości) w Bielsku-Białej
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PrzeBUdowa

Przedmiotowy projekt polegał na przebudo-
wie istniejącej drogi krajowej nr 52 na odcinku 
ok. 1,38 km (ulica Wyzwolenia i Niepodległości  
w Bielsku-Białej). Ulica Wyzwolenia jest elemen-
tem ciągu drogi krajowej nr 52 w Bielsku-Białej.

wartość inwestycji: 122 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 67,2 mln zł

cel:



ul. karbowej w Bielsku-Białej

wartość inwestycji: 13,7 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 10,1 mln zł

PrzeBUdowa

Przedmiotem projektu była przebudowa ulicy 
Karbowej na odcinku o długości około 1,507 km 
do szerokości 6,0 m oraz wykonanie chodników 
dla pieszych i ścieżki rowerowej, zatok parkingo-
wych i zatok autobusowych. 

cel:
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ulicy olszówki – rozbudowa systemu dróg dojazdowych 
do terenów rekreacyjnych Bielska-Białej

PrzeBUdowa

Celem projektu było ułatwienie dostępu do te-
renów rekreacyjno-turystycznych w okolicach 
Szyndzielni w Bielsku-Białej.

wartość inwestycji: 3,5 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 2,6 mln zł

cel:



połączeń drogowych – modernizacja drogi 
wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej

wartość inwestycji: 19,5 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 13 mln zł 

UsPrawnienie

Celem realizacji inwestycji było zwiększenie do-
stępności do terenów turystyczno – wypoczyn-
kowych w okolicach Bielska-Białej, usprawnienie 
ruchu w centrum miasta oraz podniesienie pozio-
mu bezpieczeństwa na drodze.

cel:
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ul. sobieskiego w Bielsku-Białej etap iB
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PrzeBUdowa

Przedmiotem inwestycji była przebudowa ul. So-
bieskiego w Bielsku-Białej (odcinek od budynku 
nr 191 do ul. Nad Potokiem) na odcinku o długo-
ści 170 mb.

wartość inwestycji: 1,6 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 1,2 mln zł

cel:



ul. sobieskiego w Bielsku-Białej etap ii i V
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wartość inwestycji: 4 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 2,3 mln zł

PrzeBUdowa

Przedmiotem projektu była przebudowa ulicy 
Sobieskiego w Bielsku-Białej na odcinku o dłu-
gości 382 mb, przebiegającego od ulicy Nad 
Potokiem do skrzyżowania z Al. Gen. W. Andersa 
(zachodnia obwodnica miasta).

cel:



ulicy ks. Brzóski w Bielsku-Białej na odcinku od 
ul. wspólnej do ul. wspólnej etap ii
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PrzeBUdowa

Przedmiotem projektu była przebudowa uli-
cy Księdza Brzóski w Bielsku-Białej na odcinku  
o długości 1 762,53 mb, przebiegającego od ulicy 
Wspólnej (os. Lipnickie) do ulicy Wspólnej (Stra-
conka). 

wartość inwestycji: 10,3 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 3,5 mln zł

cel:



 

ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej
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wartość inwestycji: 25,1 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 20,6 mln zł

PrzeBUdowa

Przedmiotem inwestycji była przebudowa  
ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej na odcinku od  
ul. Komorowickiej do granicy miasta Bielska-Białej.

cel:



drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. 
odcinek od ul. górskiej do ul. Prostej.

14

PrzeBUdowa

W ramach projektu przewiduje się przebudowę 
ulicy Żywieckiej dla parametrów drogi klasy G 
wraz z obustronnymi chodnikami, dostosowanie 
ul. Turystycznej do drogi serwisowej (dla para-
metrów drogi klasy L), przebudowę dróg bocz-
nych: ul Jaśminowej, Miodowej, Pawiej, Łęgo-
wej, Przędzalniczej, Prostej.

wartość inwestycji: 19,2 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 14,9 mln zł

cel:



ul. sarni Potok w Bielsku-Białej

BUdowa

Przedmiotem inwestycji była budowa ulicy Sarni 
Potok w Bielsku-Białej. Inwestycja obejmowa-
ła budowę nowej ulicy od rejonu skrzyżowania  
z ulicą Mysią do jej włączenia do ulicy Sarni Stok 
wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, zatok 
autobusowych, przejść dla pieszych, chodników, 
ciągów pieszo-rowerowych oraz przebudową ko-
lidującej infrastruktury technicznej.

wartość inwestycji: 3,7 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 3,1 mln zł

cel:
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przebudowy ulicy armii krajowej                               
w Bielsku-Białej
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i etaP 

Cel projektu – zwiększenie dostępności do tere-
nów turystyczno – wypoczynkowych w perspek-
tywie zagospodarowania terenów zlokalizowa-
nych w części rekreacyjnej miasta Bielska-Białej, 
a zwłaszcza u podnóża Szyndzielni.

wartość inwestycji: 12,7 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 10 mln zł

cel:



z ul. Żywiecką (dk69) w Bielsku-Białej – rozbudowa skrzyżowania 
ul. sempołowskiej z ul. Pck wraz z budową mostu na rzece Białej 
oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego

Połączenie ul. Partyzantów (dw942)

Celem projektu jest poprawa parametrów technicz-
nych kluczowego elementu sieci drogowej (podnie-
sienie nośności jezdni i mostu do 115 kN/oś), po-
prawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie 
czasu przejazdu, udrożnienie układu komunikacyj-
nego, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, 
zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin  
i zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów.

wartość inwestycji: 23 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 17 mln zł

cel:
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i rozbudowa Bulwarów straceńskich  
w Bielsku -Białej – i etap

PrzeBUdowa

Projekt „Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Stra-
ceńskich w Bielsku-Białej – I etap” polega na bu-
dowie trzech niezależnych parkingów w obrębie 
terenu Bulwarów Straceńskich, zlokalizowanych 
pomiędzy ulicą Górską a Potokiem Straconka 
w  dzielnicy Straconka  w Bielsku-Białej. 

wartość inwestycji: 1,4 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 1,1 mln zł

cel:
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wodno-ściekowej w dzielnicach miasta  
Bielsko-Biała poprzez budowę kanalizacji  
i wodociągu

wartość inwestycji: 101,9 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 53,8 mln zł

PoPrawa stanU gosPodarki

Celem projektu jest zwiększenie stopnia dostęp-
ności do sieci kanalizacji sanitarnej, z której ście-
ki będą odprowadzane do już istniejących oczysz-
czalni ścieków, spełniających wymogi dyrektyw 
UE i prawa polskiego, mierzone ilością mieszkań-
ców, którzy uzyskają dostęp do systemu zagospo-
darowania ścieków w 2015 r.

cel:
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sanitarnej w dzielnicach Lipnik i Hałcnów 
w Bielsku-Białej

wartość inwestycji: 38,6 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 23,4 mln zł

BUdowa kanaLizacji 

Budowa głównej sieci kanalizacyjnej rozpoczęła się  
w 2006 roku. Prace inwestycyjne zakończyły się zgod-
nie z planem 31 grudnia 2007 roku. W ramach reali-
zacji projektu wykonano 29 km sieci w Lipniku, oraz 
31 km w Hałcnowie. Dzięki wykonaniu inwestycji 1200 
gospodarstw domowych w Lipniku i Hałcnowie uzy-
skało możliwość podłączenia się do nowo wybudowa-
nej kanalizacji sanitarnej.

cel:

20



bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego 
i praktycznego – ii etap; w Bielsku-Białej

wartość inwestycji: 13,8 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 10,5 mln zł

modernizacja

Projekt polegał na modernizacji bazy dydaktycz-
nej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego 
Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Praktycznego w Bielsku-Białej, zlokalizowanej 
przy ul. Krasińskiego 37 w Bielsku-Białej.

cel:
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sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej nr 9 
przy ul. Piłsudskiego 47 w Bielsku-Białej
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BUdowa

Projekt polegał na budowie sali gimnastycz-
nej wraz z segmentem sanitarno-szatniowym  
o całkowitej powierzchni 671,40 m². Sala gim-
nastyczna połączona została przewiązką – holem 
wejściowym, z istniejącym, ośmiokątnym frag-
mentem budynku istniejącej Szkoły. Przeszklony 
hol stanowi łącznik pomiędzy obiektami. 

wartość inwestycji: 4 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 3,3 mln zł

cel:



wraz z modernizacją szpitala ogólnego 
im. dr edmunda wojtyły w Bielsku-Białej
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wartość inwestycji: 5,9 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 4,5 mln zł

restrUktUryzacja

Przedmiotem projektu było dostosowanie Pa-
wilonu nr 1 Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda 
Wojtyły w Bielsku-Białej do wymogów prawa, 
usprawnienie komunikacji pomiędzy poszczegól-
nymi pawilonami Szpitala, remont dachu, wraz  
z szerokim dosprzętowieniem placówki. 

cel:



Platformy integracji Usług Publicznych
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BUdowa

Głównym celem projektu było stworzenie platfor-
my integrującej ze sobą poszczególne systemy 
dziedzinowe, tak aby obieg dokumentów pomię-
dzy wydziałami i miejskimi jednostkami organi-
zacyjnymi odbywał się automatycznie, bez ab-
sorpcji uwagi i czasu urzędników i interesantów 
na realizację obiegu dokumentów.

wartość inwestycji: 570 tys. zł
wartość Przyznanej dotacji: 420 tys. zł

cel:



– przeżyjesz dwa razy więcej! kampania 
promocyjna miasta
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wartość inwestycji: 539 tys. zł
wartość Przyznanej dotacji: 458 tys. zł

BieLsko-Biała

Projekt polegał na przeprowadzeniu kampa-
nii promocyjnej Bielska-Białej, której celem był 
wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej 
Miasta. Kampania  promowała walory turystycz-
ne Miasta poprzez informowanie o kalendarzu 
wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, sporto-
wych i rekreacyjnych organizowanych w Mieście.

cel:



w Bielsku-Białej
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miejski system informacji

Projekt  polega na wprowadzeniu w przestrzeń 
publiczną miasta nowych elementów informacyj-
nych (tablice kierunkujące, moduły historyczne, 
mapy). Realizacja projektu ma na celu uporząd-
kować przestrzeń publiczną, nadać jej usystema-
tyzowany, spójny kolorystycznie i funkcjonalnie 
charakter.

wartość inwestycji: 2,2 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 1,6 mln zł

cel:



– sportowo, widowiskowo, wystawienniczej  
w Bielsku-Białej

wartość inwestycji: 77,4 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 29,7 mln zł

BUdowa HaLi wieLofUnkcyjnej

Przedmiotem projektu była budowa hali wielo-
funkcyjnej – sportowo, widowiskowo, wystawien-
niczej w Bielsku-Białej, w pobliżu terenów rekre-
acyjnych Dębowca i Szyndzielni. 

cel:
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budynku głównego teatru Polskiego      
i małej sceny w Bielsku-Białej

modernizacja i rewaLoryzacja

Przywrócenie pierwotnego stanu budynku Teatru 
Polskiego i Małej Sceny oraz dostosowanie go do 
współczesnych wymogów. 

wartość inwestycji: 11,3 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 5,8 mln zł

cel:
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nowoczesnych autobusów przyjaznych dla 
środowiska naturalnego, poprawiających jakość 
transportu publicznego w Bielsku-Białej
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wartość inwestycji: 23 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 14,8 mln  zł

zakUP

Projekt polegał na zakupie 20 nowocze-
snych niskopodłogowych autobusów (10 szt.  
o długości 12-metrów, tzw. krótkich oraz 10 szt. 
o długości 18-metrów, tzw. długich) przyjaznych 
dla środowiska naturalnego (spełniających nor-
my emisji spalin Euro 5 oraz przystosowanych 
dla osób niepełnosprawnych, starszych i z małymi 
dziećmi.

cel:



rewitalizacja starówki i Parku słowackiego 
w Bielsku-Białej - etap ii
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zwiedzaj i wyPoczywaj

W ramach niniejszego projektu przeprowadzona 
zostanie rewitalizacja obszarów zdegradowa-
nych w centrum Bielska-Białej (Bielska Starów-
ka i Park Słowackiego) wraz z przystosowaniem 
ich do pełnienia nowych funkcji o znaczeniu: 
gospodarczym, społecznym, kulturalnym, tury-
stycznym, rekreacyjnym oraz edukacyjnym

wartość inwestycji: 11,5 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 9,2 mln zł

cel:



Platforma obsługi interesanta
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wartość inwestycji: 1,4 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 1,2 mln zł

zintegrowana

Celem budowy platformy jest stworzenie syste-
mu, który umożliwi wdrożenie nowych e–usług, co 
skróci obsługę interesanta oraz w radykalny spo-
sób poprawi komunikację pomiędzy jednostkami 
Urzędu Miasta. 

cel:



kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla 
miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego
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BUdowa

Głównym celem projektu jest stworzenie kom-
pleksowego systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi na terenie miasta Bielska-
-Białej i gmin powiatu bielskiego, spełniającego 
aktualne wymagania prawne obowiązujące  
w Polsce oraz wymagania zawarte w dyrekty-
wach Unii Europejskiej.

wartość inwestycji: 98,7 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 58,3 mln zł

cel:



obieg dokumentów w Urzędzie miejskim 
w Bielsku-Białej

eLektroniczny

Celem ogólnym/pośrednim projektu jest usprawnienie i zwiększenie efek-
tywności pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej poprzez:
• dostosowanie obiegu dokumentów do aktualnych wymogów prawa,
• poprawę efektywności obiegu dokumentów między poszczególnymi 

wydziałami urzędu,
• poprawę efektywności pracy urzędu,
• zwiększenie terminowości w załatwianiu poszczególnych spraw,
• zmniejszenie ilości wytwarzanych dokumentów papierowych na rzecz 

dokumentów elektronicznych,
• efektywniejsze przydzielanie zadań urzędnikom dzięki monitorowaniu 

stanu obciążenia danymi sprawami,
• ułatwienie obiektywnej oceny pracy poszczególnych urzędników.

wartość inwestycji: 400 tys. zł 
wartość Przyznanej dotacji: 310 tys. zł 

cel:
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sieci szerokopasmowej dla miasta                               
Bielska-Białej

BUdowa

Przedmiotem projektu jest budowa sieci szeroko-
pasmowej dla miasta Bielska-Białej. W ramach 
projektu zostanie zbudowana wydajna sieć świa-
tłowodowa szkieletowa i dystrybucyjna z ele-
mentami radiowymi, spełniająca wymogi sieci 
następnej generacji (NGN) oraz zostaną przygo-
towane węzły dostępowe pod instalacje opera-
torów.

wartość inwestycji: 25,3 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 19,5 mln zł

cel:
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budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych      
w zso im. armii krajowej w Bielsku-Białej

termomodernizacja 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa ter-
momodernizacja wraz z likwidacją elewacyjnych 
płyt azbestowych oraz montażem kolektorów 
słonecznych w budynku szkolnym Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku 
– Białej, co przyczyni się do poprawy jakości po-
wietrza w Mieście Bielsko- Biała.  

wartość inwestycji: 12,2 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 10,4 mln zł

cel:
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turystyczno – rekreacyjna w Bielsku-Białej

36

infrastrUktUra

W ramach inwestycji na pływalni START powstały mię-
dzy innymi: basen pływacki o dł. 50 m, basen rekreacyj-
ny, brodzik dla małych dzieci, jednotorowa zjeżdżalnia 
wodna oraz czterotorowa zjeżdżalnia rodzinna, insta-
lacja podgrzewania wody basenowej, plac zabaw dla 
dzieci, plac ze ścianką wspinaczkową, korty tenisowe, 
boiska do siatkówki plażowej oraz streetball’a, pawilon 
szatniowo – sanitarny, zawierający również funkcję ga-
stronomiczną, parking.

cel:

składa się z dwóch komponentów: modernizacji Pływalni 
start oraz zagospodarowania stoku dębowca w całoroczną 
infrastrukturę turystyczno – sportową.



turystyczno – rekreacyjna w Bielsku-Białej

infrastrUktUra

Komponent zagospodarowanie stoku Dębowca zawiera na-
stępujące elementy: wyciąg narciarski o dł. 600 m, trasa nar-
ciarska na bazie istniejącej trasy na Dębowcu, przedłużona 
do ul. Karbowej, snowpark dla snowboardzistów, urządzenia 
do nauki jazdy na nartach dla dzieci, system naśnieżania oraz 
oświetlenia trasy, całoroczna infrastruktura rekreacyjno-tu-
rystyczna typu: linopark, ścianka wspinaczkowa, plac zabaw, 
plac do gier zespołowych w rejonie ul. Karbowej, ścieżka 
dydaktyczno-przyrodnicza, sanitariaty i parking w rejonie  
ul. Karbowej.

cel:
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wartość inwestycji: 56 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 38,5 mln  zł



w celu wdrożenia innowacyjnych działań 
turystyczna inicjatywa klastrowa Bielska-Białej

integracja BranŻy tUrystycznej

Przedmiotem projektu jest powołanie do życia 
klastra branżowego, dzięki któremu zintegro-
wana branża turystyczna będzie w stanie absor-
bować nowe technologie i wdrażać innowacje  
w zakresie produktu, procesu, marketingu i zarzą-
dzania. Jest odgórną inicjatywą branżową, o cha-
rakterze otwartym, zawiązaną w sierpniu 2011 r. 
w Bielsku-Białej pomiędzy 33 podmiotami. Klaster 
liczy obecnie 78 członków.
wartość inwestycji: 935 tys. zł
wartość Przyznanej dotacji: 784 tys. zł

cel:
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internet oknem na świat

W wyniku realizacji projektu 150 gospodarstw domo-
wych otrzyma na zasadach użyczenia sprzęt kompu-
terowy i uzyska dostęp do Internetu przez okres 12 
miesięcy realizacji projektu i przez 5 lat od zakończe-
nia jego realizacji. Pomoc otrzymają zagrożone wyklu-
czeniem cyfrowym osoby z rodzin pobierających zasiłki 
rodzinne i rodzin zastępczych. 

wartość inwestycji: 1,1 mln zł 
wartość Przyznanej dotacji: 1,1 mln zł

cel:
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strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej”

BUdowa

W ramach projektu w Bielsku-Białej na terenie osiedla Be-
skidzkiego (Aleksandrowice) zostanie utworzona strefa ak-
tywności ruchowej.
Projekt zakłada m.in.:
• utworzenie siłowni na wolnym powietrzu;
• utworzenie parkour-parku, wyposażonego w urządzenia 

sprawnościowe;
• stworzenie strefy rekreacji, wyposażonej w meble miej-

skie (ławki, kosze na śmieci, stojaki   na   rowery, stoliki);
• rewaloryzację elementów zieleni;
• wykonanie ścieżek spacerowych.
wartość inwestycji: 500 tys. zł
wartość Przyznanej dotacji: 420 tys. zł

cel:
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– rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej

aktywne Przestrzenie

W ramach projektu zostanie przeprowadzona rewitalizacja 
terenów miejskich znajdujących się na terenie trzech osiedli: 
Śródmieście Bielsko, Karpackiego oraz Wojska Polskiego. 
Inwestycja składa się z trzech zadań:
1. Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy  

ul. Bartniczej;
2. Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego ul. Skrzy-

dlewskiego, ul. Spółdzielców;
3. Rewitalizacja parku i zieleńców w rejonie Ratusza – te-

ren przy placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy.

wartość inwestycji: 1,04 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 884 tys. zł 

cel:
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cel:

dostęP do internetU oknem na świat

W wyniku realizacji projektu 100 gospodarstw domo-
wych otrzyma na zasadach użyczenia sprzęt kompute-
rowy i uzyska dostęp do Internetu przez okres 24 mie-
sięcy realizacji projektu oraz przez 5 lat od momentu 
zakończenia jego realizacji. Pomoc otrzymują zagrożo-
ne wykluczeniem cyfrowym osoby z terenu Miasta Biel-
ska-Białej, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równo-
znacznym.

wartość inwestycji: 1 mln zł 
wartość Przyznanej dotacji: 100%  – 1 mln zł
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Projekty miękkie
OKRES PRZEDAKCESYJNY 
ORAZ OKRESY PROGRAMOWANIA 
2004-2006, 2007-2013
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„co jest grane?

„Poznajemy nasze góry

Projekt w ramach Programu Współpracy Przy-
granicznej – Fundusz Małych Projektów PHARE 
CBC Polska – Słowacja 2002/2003. 

Projekt w ramach Programu Współpracy Przy-
granicznej – Fundusz Małych Projektów  PHARE 
CBC Polska – Słowacja 2002/2003.

– nawiązanie transgranicznej 
współpracy sportowej”

– rozwój turystyki pieszo-rowerowej  
w Beskidach”

dofinansowanie: 8 tys. eUr.
okres reaLizacji ProjektU: 2005 rok.

dofinansowanie: 2 tys. eUr.
okres reaLizacji ProjektU: 2005 rok.

„Podnieść swoje kwaLifikacje”
Projekt zrealizowany przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Bielsku-Białej w ramach Działania 1.3 
Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego 
bezrobocia Sektorowego Programu Operacyj-
nego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. 

dofinansowanie: 147 tys. zł.
okres reaLizacji ProjektU: 2004–2005 r.
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„zróB to sam!”

Projekt zrealizowany przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Bielsku-Białej w ramach Działania 1.2 
Perspektywy dla młodzieży Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 
2004 – 2006.

dofinansowanie: 162 tys. zł.
okres reaLizacji ProjektU: 2004–2005 r.

„Przeciw Bezradności

Projekt zrealizowany przez Miejski Ośrodek 
Społeczny w Bielsku-Białej w ramach programu 
PHARE 2002.

dofinansowanie: 33 tys. eUr.
okres reaLizacji ProjektU: 2004–2005 r. 

– lokalny system wsparcia aktywizacji zawodowej 
środowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w mieście Bielsko-Biała”

Projekty styPendiaLne

Celem projektów stypendialnych było ułatwienie mło-
dzieży z obszarów wiejskich dostępu do nauki na szcze-
blu ponadgimnazjalnym. Projekty te pozwoliły wielu 
uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji material-
nej, podjąć lub kontynuować naukę w szkołach ponad-
gimnazjalnych na terenie Bielska-Białej i tym samym 
uzyskać świadectwo dojrzałości.

dla uczniów
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 ■ „Bielski program stypendialny na rzecz wyrównywania szans 
edukacyjnych i”:  
okres realizacji: 2004 – 2005 rok.  
koszt projektu ogółem – 1,7 mln PLn, ze wsparcia skorzystało 963 
uczniów bielskich szkół ponadgimnazjalnych.

 ■ „Bielski program stypendialny na rzecz wyrównywania szans 
edukacyjnych ii”,  
okres realizacji: 2005 – 2006 rok.  
koszt projektu ogółem – 1,4 mln PLn, wsparciem objętych zostało 
950 uczniów bielskich szkół ponadgimnazjalnych.

 ■ „Bielski program stypendialny na rzecz wyrównywania szans 
edukacyjnych iii”:  
okres realizacji: 2006 – 2007 rok.  
koszt projektu ogółem – 1,7 mln PLn, w ramach projektu 
wsparciem objęto 941 uczniów bielskich szkół ponadgimnazjalnych.

w ramach zPorr 2004-2006 zrealizowano:

Celem projektów stypendialnych było ułatwienie 
dostępu do kształcenia na poziomie wyższym 
dla studentów z Bielska-Białej, znajdujących się  
w trudnej sytuacji materialnej oraz motywowa-
nie ich do ukończenia studiów i uzyskania wyż-
szego wykształcenia.

Projekty styPendiaLne
dla studentów
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w ramach zPorr 2004-2006 zrealizowano:

 ■ stypendia dla potrzebujących pomocy studentów  
z Bielska-Białej:                
okres realizacji: 2004 – 2005 rok.  
koszt projektu ogółem – 150 tys.PLn,  
ze wsparcia skorzystało 99 studentów.

 ■ stypendia unijne dla studentów z Bielska-Białej i:  
okres realizacji: 2006 rok.  
koszt projektu ogółem – 112 tys. PLn,  
wsparciem zostało objętych 150 studentów.

 ■ stypendia unijne dla studentów z Bielska-Białej ii:  
okres realizacji: 2006 – 2007 rok.  
koszt projektu ogółem: 152 tys. PLn,  
wsparciem objęto 200 studentów. 

 ■ eurostypendium drogą do dyplomu:  
okres realizacji – 2009 rok.  
Wartość projektu: 456 tys. PLn,  
Wsparciem objęto 145 studentów.

comeniUs
Jeden z czterech programów sektorowych Progra-
mu „Uczenie się przez całe życie” 

Program Leonardo da Vinci jest częścią progra-
mu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie 
się przez całe życie”. Wspiera działania w ob-
szarze kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Leonardo da Vinci 



BieLskie szkoły

międzynarodowy konkUrs

Ze środków Komisji Europejskiej w ramach programów 
„Sokrates”, „Uczenie się przez całe życie” oraz Erasmus+ 
w latach 2004-2014 uzyskano dofinansowanie w kwocie 
ok. 1 170 000 EUR.  Bielskie szkoły w ramach w/w pro-
gramów zrealizowały 41 projektów edukacyjnych.

fotografii – Bez granic 2006

energią w gminach

jednorodny system zarządzania 

Projekt w ramach Programu Współpracy Przy-
granicznej – Fundusz Małych Projektów  PHARE 
CBC Polska – Słowacja 2002/2003.

Projekt w ramach Programu Współpracy Przy-
granicznej – Fundusz Małych Projektów  PHARE 
CBC Polska – Słowacja 2002/2003

dofinansowanie: 11 tys. eUr.
okres reaLizacji ProjektU: 2004–2005 r.

dofinansowanie: 13 tys. eUr.
okres reaLizacji ProjektU: 2005–2006 r.
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Projekt w ramach Programu Współpracy Przy-
granicznej – Fundusz Małych Projektów  PHARE 
CBC Polska – Słowacja 2002/2003.

Projekt zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pra-
cy w Bielsku-Białej w ramach Działania 1.3 Prze-
ciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobo-
cia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.

Projekt zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Bielsku-Białej w ramach Działania 1.2 Perspek-
tywy dla młodzieży Sektorowego Programu Ope-
racyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. 

dofinansowanie: 4. tys. eUr.
okres reaLizacji ProjektU: 2005–2006 r.

dofinansowanie: 625 tys. zł.
okres reaLizacji ProjektU: 2005–2006 r.

dofinansowanie: 995 tys. zł.
okres reaLizacji ProjektU: 2005–2006 r.

Po oBU stronacH granicy

wykorzystaj swój Potencjał

szansa na start!

internetowy konkurs fotograficzny dla 
młodzieży, wydanie katalogu, organizacja 
wystaw pokonkursowych
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środowisko Pracy

Przyszłość twoją szansą

przyjazne niepełnosprawnym – kampania 
społeczna w Bielsku-Białej

Pora na sUkces!
Projekt zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Bielsku-Białej w ramach Działania 1.3 Przeciw-
działanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Za-
sobów Ludzkich 2004 – 2006.

Projekt zrealizowany przez Urząd Miejski w Biel-
sku-Białej ramach Działania 1.4 Integracja za-
wodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. 

Projekt zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Bielsku-Białej w ramach Działania 1.2 Perspektywy 
dla młodzieży Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. 

dofinansowanie: 1,2 mln zł.
okres reaLizacji ProjektU: 2006–2007 r.

dofinansowanie: 257 tys. zł.
okres reaLizacji ProjektU: 2006 r.

dofinansowanie: 1,3 mln zł.
okres reaLizacji ProjektU: 2006–2007 r.
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Projekt zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Bielsku-Białej w ramach Działania 1.5 Promo-
cja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup 
szczególnego ryzyka SPO RZL 2004 – 2006. 

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A 
Czechy – Polska dla realizacji Mikroprojektów.

Projekt zrealizowany ramach Programu Opera-
cyjnego Współpracy Transgranicznej 
RCZ-RP 2007-2013 Fundusz mikroprojektów.

dofinansowanie: 369 tys. zł.
okres reaLizacji ProjektU: 2006–2008 r.

dofinansowanie: 42 tys. zł.

dofinansowanie: 16,8 tys. eUr
okres reaLizacji ProjektU: 2008–2009 r.

aktywność PoPłaca

fiLm PromUjący

wystawa imagine w BeskidacH

 – wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

– najlepsze europejskie przykłady poszanowania 
energii i środowiska

miasto Bielsko-Biała w euroregionie Beskidy
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startUj, PracUj

więcej – sPrawniej

BieLsko-Biała łączy LUdzi
Projekt systemowy realizowany przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej w ra-
mach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecz-
nej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt systemowy realizowany przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Bielsku-Białej w ramach Poddzia-
łania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia 
oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodo-
wej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

Projekt zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Bielsku-Białej w ramach Poddziałania 6.1.2 Wspar-
cie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w re-
alizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. 

dofinansowanie: 5,2 mln zł.
okres reaLizacji ProjektU: 2008–2013 r.

dofinansowanie: 17,4 mln zł
okres reaLizacji ProjektU: 2008–2013 r.

dofinansowanie: 273 tys. zł.
okres reaLizacji ProjektU: 2008–2010 r.
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Projekt zrealizowany w ramach Programu Ope-
racyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 
2007-2013 Fundusz mikroprojektów.

Projekt stypendialny od 2008 roku realizowany był 
przez Samorząd Województwa Śląskiego na za-
sadzie partnerskiej współpracy z 36 powiatami  
i miastami na prawach powiatu z terenu wojewódz-
twa śląskiego w tym z Miastem Bielsko-Biała.

Projekt zrealizowany przez Miejskie Centrum In-
formacji Turystycznej w ramach Programu Ope-
racyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 
2007-2013 Fundusz mikroprojektów.

dofinansowanie: 7,8 tys. eUr.
okres reaLizacji ProjektU: 2009 r.

dofinansowanie: 25,6 tys. eUr.
okres reaLizacji ProjektU: 2009 r.

międzynarodowy rajd rowerowy

naUka

BieLsko-Biała

Bielsko-Biała – frydek – mistek – Żylina – 
Bielsko-Biała

w euroregionie Beskidy – aktywny wypoczynek

drogą do sukcesu na śląsku
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Badanie rUcHU tUrystycznego

edUkacja dLa Przyszłości

wykształcenie

Projekt zrealizowany przez Miejski Zarząd Oświa-
ty w Bielsku-Białej w ramach Działania 9.3 Upo-
wszechnienie formalnego kształcenia ustawiczne-
go w formach szkolnych Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

Projekt zrealizowany w ramach Programu Ope-
racyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 
2007-2013 Fundusz mikroprojektów.

Projekt zrealizowany przez Miejski Zarząd Oświaty 
w Bielsku-Białej w ramach Działania 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

wartość ProjektU: 150 tys. zł.
okres reaLizacji ProjektU: 2010–2011 r.

dofinansowanie: 21,5 tys. eUr.
okres reaLizacji ProjektU: 2009–2010 r.

dofinansowanie: 1,7 mln zł.
okres reaLizacji ProjektU: 2010–2011 r.

w Bielsku-Białej i we frydku mistku

drogą do lepszej przyszłości

- atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach 
zawodowych  Bielska-Białej
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Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Oświa-
ty  w Bielsku - Białej w ramach Poddziałania 9.1.2  
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejsze-
nie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt partnerski Miasta Bielska-Białej oraz Sto-
warzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. 
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 5.2.1 
Modernizacja zarządzania w administracji samo-
rządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Bielsku-Białej w ramach Poddziałania 6.1.2 
Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pra-
cy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. 

dofinansowanie: 1 mln zł.
okres reaLizacji ProjektU: 2010–2012 r.

dofinansowanie: 345,9 tys. zł.
okres reaLizacji ProjektU: 2010 –2011 r.

dofinansowanie: 813,9 tys. zł.
okres reaLizacji ProjektU: 2010–2012 r.

faBryka wiedzy i Umiejętności

sPrawna i skUteczna

więcej – sPrawniej ii

administracja miasta Bielska-Białej
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BUdowanie kULtUry

interaktywna maPa

Innowacyjny projekt realizowany przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej  
w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Bielsku-Białej w ramach 
Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa 
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

dofinansowanie: 739. tys. zł.
okres reaLizacji ProjektU: 2011–2015  r.

dofinansowanie: 384 tys. zł.
okres reaLizacji ProjektU: 2011–2012 r.

współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia          
i integracji społecznej poprzez wspólne 
tworzenie map problemów społecznych 
i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie                                 
miasta Bielska-Białej

problemów społecznych Bielska-Białej
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Projekt realizowany przez Miasto Bielsko-Biała 
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt partnerski Miasta Gliwice oraz 7 partne-
rów w tym Miasta Bielska-Białej złożony na kon-
kurs w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie eko-
nomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

dofinansowanie: 1,7 mln zł.
okres reaLizacji ProjektU: 2011–2013 r. 

dofinansowanie: 5,7 mln zł. 
(dla miasta Bielska-Białej: 712 tys. zł)
okres reaLizacji ProjektU: 2012–2015 r.

most do sUkcesU

inkUBator 
społecznej Przedsiębiorczości 
województwa śląskiego
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Projekt systemowy realizowany przez Samorząd Wo-
jewództwa Śląskiego w partnerstwie ze Śląskim Ku-
ratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami 
na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 
– 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompeten-
cji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  
i jakości szkolnictwa zawodowego).

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kom-
petencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edu-
kacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddzia-
łanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniej-
szanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

dofinansowanie: 4,7 mln zł. (dla miasta Bielska-Białej) 
okres reaLizacji ProjektU: 2011–2015 r. 

dofinansowanie: 1,6 mln zł (dla miasta Bielska-Białej)
okres reaLizacji ProjektU: 2012–2013 r. 

mam zawód – mam Pracę w regionie

indywidUaLizacja ProcesU naUczania 

–  projekt realizowany przez miejski zarząd 
oświaty w Bielsku-Białej

w klasach i-iii bielskich szkół podstawowych” 
–  projekt realizowany przez miejski zarząd 
oświaty w Bielsku-Białej
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Projekt zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Bielsku – Białej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu 
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych  
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na 
rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w re-
gionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu 
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych  
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na 
rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w re-
gionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

dofinansowanie: 163 tys. zł. 
okres reaLizacji ProjektU: 2012 r. 

dofinansowanie: 260 tys. zł
okres reaLizacji ProjektU: 2013–2014 r. 

więcej – sPrawniej iii

więcej – sPrawniej iV

- projekt realizowany przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Bielsku-Białej

- projekt realizowany przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Bielsku-Białej
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Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Bielsku-Białej w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji 
społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu  
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziała-
nia 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt partnerski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycz-
nego „Teatr Grodzki” (Lider) i Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Bielsku-Białej (Partner).  Projekt jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VII Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu   
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 
7.2.1. Aktywizacja zawodowa   i społeczna osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym.

dofinansowanie: 295 tys. zł. 
okres reaLizacji ProjektU: 2014-2015 r. 

dofinansowanie: 279 tys. zł
okres reaLizacji ProjektU: 2014-2015 r. 

kierUnek-zmiana!

młodzi kreatywni aktywni

Program aktywności społeczno-zawodowej 
mieszkańców osiedla socjalnego przy  
ul. sobieskiego w Bielsku-Białej

- projekt realizowany przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Bielsku-Białej
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Celem głównym projektu jest upowszechnienie podej-
ścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz 
promocja zintegrowanego podejścia do problemów da-
nego obszaru. 

Zakres rzeczowy polega na wykonaniu dokumentów programowych 
oraz  analiz  wykonalności dla projektów planowanych do dofinanso-
wania w okresie programowania 2014-2020, przez jednostki samo-
rządu terytorialnego z terenu subregionu południowego wojewódz-
twa śląskiego (41 jednostek), tj.:
• Opracowanie Programu Rozwoju Subregionu Południowego 

Województwa Śląskiego/ Planu Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych 2014-2020.

• Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonal-
ności) zintegrowanego projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni 
nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu 
Południowego.

• Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonal-
ności) przedsięwzięcia 

• w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie 
Subregionu Południowego.

• Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonal-
ności) w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ogranicze-
nia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego. 

wartość inwestycji: 1,7 mln zł
wartość Przyznanej dotacji: 1,5 mln zł

Program Rozwoju Subregionu Południowego Wojewódz-
twa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych celem wzmocnienia współpracy między JST 
koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze 
funkcjonalnym

południowego województwa śląskiego

Projekt sUBregionU
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Miasto Bielsko-Biała oraz spółki miejskie  

w okresie przedakcesyjnym oraz w okresach 

programowania 2004-2006, 2007-2013 

uzyskały z funduszy UE dofinansowanie dla  

ponad 180 projektów.

Uzyskane dofinansowanie wynosi łącznie 

ponad 600 mln zł.

PodsUmowanie
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