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Słowo wstępu

Szanowni Państwo,
działając wspólnie pod hasłem RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) - instrumentu rozwoju terytorialnego na terenie
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF) udało nam się zrealizować od 2014 r.
projekty, które w istotny sposób przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców obszaru
metropolitalnego w wielu istotnych obszarach, w tym w szczególności w zakresie: e-usług,
edukacji, infrastruktury technicznej i społecznej, atrakcyjności inwestycyjnej
i turystyczno-rekreacyjnej, rewitalizacji, ochrony środowiska, otoczenia biznesu oraz infrastruktury
dostosowanej do potrzeb osób starszych.

Nowe drogi rowerowe, dodatkowe miejsca w żłobkach czy zmodernizowane szkoły to tylko
niewielki wycinek korzyści jakie osiągnęliśmy. Cieszy fakt, że z realizacji tych projektów
skorzystali nie tylko mieszkańcy Wrocławia jako miasta wojewódzkiego, ale również
dostępne są dla wszystkich mieszkańców całego WrOF.

Kończący się okres pokazał również nam wszystkim jak ważnym elementem funkcjonowania
ZIT WrOF są realnie zawiązywane partnerstwa między gminami, a także innymi podmiotami.
Jak realizacja wspólnych inicjatyw przyczynia się do budowy coraz silniejszego potencjału oraz
przyciąga zarówno inwestorów jak i nowych mieszkańców. Tak szeroko zakrojone
inwestycje i projekty wykraczające poza obszar jednej gminy możliwe były tylko dzięki
współpracy i współdziałaniu.

Możemy dzisiaj wszyscy razem potwierdzić, że powstanie Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych WrOF wniosło ogromną wartość dodaną poprzez realną szansę
oddziaływania na obszar metropolitalny Wrocławia i zgodnego z realnymi, zdiagnozowanymi
potrzebami tego terenu. ZIT WrOF stał się platformą współpracy, wymiany doświadczeń
oraz konsultacji pozwalającą w nowy sposób postrzegać politykę wspierania rozwoju
subregionalnego pomiędzy beneficjentami - w tym przede wszystkim JST wchodzącymi w jego
skład.

Szanowni Państwo zapraszamy do lektury!
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Wrocławski Obszar Funkcjonalny 
- Rozwój w latach 2014-2020

Wrocławski Obszar Funkcjonalny (WrOF) to Wrocław - stolica województwa 
dolnośląskiego oraz 14 gmin z powiatów: 

�� oleśnickiego (miasto Oleśnica oraz gmina wiejska Oleśnica), 
�� oławskiego (gmina Jelcz-Laskowice), 
�� średzkiego (gmina Miękinia), 
�� trzebnickiego (gminy Oborniki Śląskie, Trzebnica i Wisznia Mała),
��wrocławskiego (gminy Kąty Wrocławskie, Sobótka, Siechnice, Czernica, Długołęka,

Kobierzyce i Żórawina).

Wrocław i podwrocławskie gminy w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru
Funkcjonalnego (ZIT WrOF) za główny cel 
swojej współpracy w okresie 2014-2020
postawiły sobie osiągnięcie wysokiej jakości
życia mieszkańców. Cel ten osiągnięty 
został w głównej mierze poprzez 
realizację projektów 
współfinansowanych z Regionalnego
Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020.
W ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT) - instrumentu 
rozwoju terytorialnego na terenie
WrOF zrealizowane zostały zatem 
w tym okresie projekty mające na celu
poprawić jego funkcjonalności 
w obszarze: e-usług, edukacji,
infrastruktury technicznej i społecznej,
atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej, rewitalizacji, ochrony środowiska, otoczenia
biznesu, infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób w wieku poprodukcyjnym.

Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 268.608.022 EUR, 
dzięki którym udało się zrealizować 408 projektów na łączną kwotę 1.672.743.395 zł.

Wśród tych projektów 146 to projekty, w których bezpośrednimi Beneficjentami 
były Gminy Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Pamiętajmy - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 
Zapraszamy do lektury!
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Edukacja
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Edukacja

Środki finansowe z RPO WD 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowane 
na poprawę funkcjonalności w obszarze edukacji wyniosły 25.500.681 EUR, w tym
8.902.089 EUR to środki na poprawę jakości edukacji przedszkolnej, 12.137.448 EUR
na poprawę jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz
5.461.144 EUR na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

W okresie 2014-2020 przy wsparciu tych środków zrealizowano 98 projektów na łączną
kwotę 127.321.939 PLN. 

Wśród tych projektów 24 to projekty, których bezpośrednimi Beneficjentami były 
Gminy WrOF: Wrocław (11 projektów), Wisznia Mała (5 projektów), Sobótka 
(2 projekty), Żórawina (2 projekty), Jelcz-Laskowice (1 projekt), Miękinia (1 projekt),
Oborniki Śląskie (1 projekt), Siechnice (1 projekt).

Pozostałe 74 projekty realizowane były m.in. przez powiaty, organizacje 
pozarządowe, organy prowadzące niepubliczne szkoły i placówki oświatowe, 
przedsiębiorców i pracodawców.

W wyniku realizacji tych projektów WrOF zyskał:  

Edukacja przedszkolna
� 2.480 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
��4.113 dzieci objętych zostało dodatkowymi zajęciami,
��443 nauczycieli wychowania przedszkolnego, uzyskało dodatkowe kwalifikacje 

lub nabyło nowe kompetencje.

Edukacja podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna
��173 szkoły otrzymały doposażenie pracowni przedmiotowych,
��238 szkół wyposażono w sprzęt TIK,
��29.450 uczniów nabyło kompetencje kluczowe, 
��2.642 nauczycieli uzyskało dodatkowe kwalifikacje lub nabyło nowe kompetencje.

Kształcenie zawodowe
��37 szkół doposażono w sprzęt i materiały do kształcenia zawodowego,
��1.101 uczniów uzyskało kwalifikacje w pozaszkolnych formach kształcenia,
��192 nauczycieli uzyskało dodatkowe kwalifikacje lub nabyło nowe kompetencje,
��2.131 uczniów uczestniczyło w stażach u pracodawców.
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Projekty realizowane przez Gminy WrOF:

w zakresie edukacji przedszkolnej:

�� Beneficjent Gmina Wrocław

- Edukacja i partnerstwo bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych
dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych 
placówkach  na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, 
Oborniki Śląskie i Długołęka)

- Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław

- Mali odkrywcy - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej w Gminie Wrocław 

�� BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  OObboorrnniikkii  ŚŚlląąsskkiiee

- Przedszkolaki w gminie Oborniki Śląskie

�� BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWiisszznniiaa  MMaałłaa

- Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej 
i Ligocie Pięknej

w zakresie edukacji podstawowej, gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej:

�� BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWrrooccłłaaww

- Matematyczne eksperymenty - poprawa jakości nauczania matematyki 
w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław

- Słowa mają moc - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół 
ponadgminazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy

- Mogę więcej! - wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi
potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych

- Interdyscyplinarna siódemka - program rozwoju kompetencji kluczowych 
w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych

- Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica



9

�� BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWiisszznniiaa  MMaałłaa  

- Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała
- Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała
- Innowacyjna edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie 

i Wisznia Mała
- Nowoczesna edukacja w gminach Wisznia Mała i Oborniki Śląskie

�� BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  SSoobbóóttkkaa

- Pracownia kompetencji kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację
- Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych 

z gminy Sobótka

�� BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  ŻŻóórraawwiinnaa

- Dla przyszłości - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół 
z Gminy Żórawina

- Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Żórawina

�� BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  JJeellcczz--LLaasskkoowwiiccee

- Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości

�� BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  MMiięękkiinniiaa

- Szkolna Akademia Umiejętności

�� BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  SSiieecchhnniiccee

- Równi w przyszłość - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice

w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy:

�� BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWrrooccłłaaww

- Zawodowy Wrocław
- Weź kurs na staż! Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego 

we wrocławskich szkołach zawodowych
- Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich 

szkołach zawodowych
- Bliżej zawodu
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GMINA WROCŁAW
Weź kurs na staż! Podniesienie efektywności kształcenia 
zawodowego we wrocławskich szkołach zawodowych

Całkowita wartość projektu: ponad 1,3 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad 1,3 mln zł
Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. - 31.08.2019 r.

Projekt miał na celu zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w wiedzę
specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 328 uczniów z 7 wrocławskich szkół zawodowych
i techników kształcących  w kluczowych oraz rozwojowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia
branżach: motoryzacyjnej, mechanicznej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno
-elektronicznej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno
-gastronomicznej oraz wsparcie Centrum Kształcenia Zawodowego, jako placówki oświatowej. 
W projekcie wzięli udział uczniowie i nauczyciele ze szkół: Elektronicznych Zakładów 
Naukowych, Lotniczych Zakładów Naukowych, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół
Logistycznych, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 18.

W ramach projektu:
� uczniowie skorzystali ze staży oraz kursów doskonalących, dopasowanych do ich potrzeb

edukacyjnych i oczekiwań, 
� 10 nauczycieli zawodu wzięło udział w specjalistycznych, certyfikowanych szkoleniach,
� doposażono pracownie nauki zawodu.
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GMINA ŻÓRAWINA
Kształcenie w młodości sukces w przyszłości 
uczniów w Gminie Żórawina 

Całkowita wartość projektu: ponad 800 tys. zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad 730 tys. zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji projektu:

� 4 szkoły i placówki doposażone zostały w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK 
do realizacji działań edukacyjnych,

��250 uczniów wzięło udział w zajęciach dodatkowych,
��47 nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje zawodowe.

Projekt jest kontynuacją prowadzonego przez Gminę projektu pn.: „Dla przyszłości-rozwijamy
kompetencje uczniów”. 
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Infrastruktura 
edukacyjna
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Infrastruktura edukacyjna

Środki finansowe z RPO WD 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowane 
na poprawę funkcjonalności w obszarze infrastruktury edukacyjnej wyniosły
14.000.000 EUR, w tym 9.889.139 EUR to środki na poprawę jakości infrastruktury 
w obszarze edukacji przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej, a 4.110.861 EUR 
na poprawę jakości infrastruktury w obszarze edukacji ponadgimnazjalnej, w tym 
zawodowej. 

W okresie 2014-2020 przy wsparciu tych środków zrealizowano 33 projekty na łączną
kwotę 222.705.075 PLN.

Wśród tych projektów 26 to projekty, których bezpośrednimi Beneficjentami były 
Gminy WrOF: Wrocław (12 projektów), Czernica (2 projekty), Kobierzyce (2 projekty),
Miasto Oleśnica (2 projekty), Miękinia (2 projekty), Długołęka (1 projekt), Jelcz-Laskowice
(1 projekt), Oborniki Śląskie (1 projekt), Trzebnica (1 projekt), Wisznia Mała 
(1 projekt), Żórawina (1 projekt).

Pozostałe 7 projektów realizowanych było m.in. przez powiaty, organizacje pozarządowe,
organy prowadzące niepubliczne szkoły i placówki oświatowe, przedsiębiorców 
i pracodawców.

W wyniku realizacji tych projektów WrOF zyskał:  

Infrastruktura edukacyjna w obszarze edukacji przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej
� 22.611 miejsc dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i edukacją szkolną,
��8 wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej,
��17 wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej.

Infrastruktura edukacyjna w obszarze edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej
��8.092 miejsca dla uczniów objętych edukacją szkolną,
��6 wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej,
��14 wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego.
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Projekty realizowane przez Gminy WrOF:

w zakresie infrastruktury edukacyjnej w obszarze edukacji
przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej:

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWrrooccłłaaww

- Rozbudowa przedszkola nr 10 o nowy budynek przy ul. Piotrkowskiej 
we Wrocławiu

- Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 
przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu

- Przebudowa budynku przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu na potrzeby 
Przedszkola nr 23

- Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe
- Budowa szkoły podstawowej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  CCzzeerrnniiccaa

- Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego 
w Dobrzykowicach w Gminie Czernica

- Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego 
w Dobrzykowicach w Gminie Czernica

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  KKoobbiieerrzzyyccee

- Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz 
ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce

- Budowa szkoły podstawowej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz
ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce

����BBeenneeffiiccjjeenntt  MMiiaassttoo  OOlleeśśnniiccaa

- Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia
przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz stworzenie nowych miejsc w Przedszkolu nr 1 w Oleśnicy

- E-Oświata - program przyjaznej gminy - element projektu E-Miasto 
dla Miasta Oleśnicy - etap II - wyposażenie pracowni oraz zakup 
i implementacja zasobów do platformy dydaktycznej

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  MMiięękkiinniiaa  

- Budowa przedszkola w Lutyni
- Budowa szkoły podstawowej w Lutyni wraz z wyposażeniem pracowni

szkolnych w Lutyni i Miękini
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����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  DDłłuuggoołłęękkaa  

- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce - etap II i III
(2014-2018)

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  JJeellcczz--LLaasskkoowwiiccee

- Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez utworzenie 
6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych i gimnazjach

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  OObboorrnniikkii  ŚŚlląąsskkiiee  

- Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne
pracowni szkolnych

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  TTrrzzeebbnniiccaa

- Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację
Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWiisszznniiaa  MMaałłaa

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach, gmina Wisznia Mała

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  ŻŻóórraawwiinnaa

- Doposażenie obiektów szkolnych na terenie Gminy Żórawina

w zakresie infrastruktury edukacyjnej w obszarze edukacji
ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej:

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWrrooccłłaaww

- Wyposażenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu
- Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni

fizycznej i biologicznej w LO nr III
- Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup 

wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych
- Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego 

w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu
- Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia 

Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu
- Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach 

ponadpodstawowych
- Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie

Wrocławia



16

GMINA CZERNICA
Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno - przedszkolnego
w Dobrzykowicach w Gminie Czernica

Całkowita wartość projektu: ponad 17 mln zł.
Wartość dofinansowania z UE: ponad 1,3 mln zł
Okres realizacji projektu: 15.06.2016 r. - 30.11.2018 r.

W wyniku realizacji projektu powstała nowoczesna baza edukacyjna w postaci nowej szkoły
podstawowej z kompletną infrastrukturą towarzyszącą przystosowaną w całości dla osób 
z niepełnosprawnościami, w tym z:

� biblioteką z czytelnią, 
��salą gimnastyczną, 
��świetlicą szkolną, 
� kuchnią,
��stołówką, 
��gabinetem pielęgniarskim,
� gabinetem logopedycznym,
� częścią administracyjno-biurową. 

Obiekt wyposażony został w wysokiej jakości sprzęt i pomoce dydaktyczne dla pracowni 
matematycznej, przyrodniczej, cyfrowej i językowej oraz dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 
Łączna powierzchnia zabudowy to 4.139,68 m2, natomiast powierzchnia użytkowa to 2.861,32
m2. 
Realizacja inwestycji pozwoliła uruchomić docelowo 18 klas po 25 uczniów, tym samym powstało
łącznie 450 miejsc szkolnych (w tym ok. 170 na potrzeby przeniesionej SP z Dobrzykowic).

Zespół szkolno-przedszkolny w Dobrzykowicach
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GMINA WISZNIA MAŁA 
Rozbudowa szkoły podstawowej w Psarach, 
gmina Wisznia Mała 

Całkowita wartość projektu: ponad 7,9 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: prawie 1 mln zł
Okres realizacji projektu: 21.04.2016 r. - 19.11.2018 r.

Niedostateczna ilość miejsc w szkole, przepełnione sale oraz duże zapotrzebowanie na nowe
miejsca edukacji szkolnej w Psarach stanowiły podstawę do podjęcia decyzji o rozbudowie 
tamtejszej szkoły. 

W ramach inwestycji dobudowany został kompleks sportowo-edukacyjny składający się z:
� nowoczesnej sali gimnastycznej, 
��zaplecza kuchennego, 
��stołówki,
��czterech sal szkolnych, mieszczących każda po 24 uczniów wraz  z niezbędnym 

zapleczem, w tym wyposażonej pracowni matematyczno-przyrodniczej i informatycznej,
��pomieszczeń administracyjnych, 
��nowego źródła ciepła.

Nowoczesna baza edukacyjna w postaci rozbudowanej szkoły podstawowej (96 nowych miejsc)
z kompletną infrastrukturą towarzyszącą, przystosowana w całości dla osób z niepełnosprawnościami
to główny efekt projektu. Dzięki rozbudowie szkoły znacząco ograniczony został system 
wielozmianowy w realizacji zajęć dodatkowych, który występuje na terenie Gminy Wisznia Mała
(zjawisko przepełnienia szkół związane jest bowiem z ciągłym wzrostem liczby mieszkańców 
gminy). Wszystkie powyższe działania przełożyły się na polepszenie warunków edukacji
i ostatecznie spowodowały poprawę osiąganych efektów kształcenia oraz wyników nauczania.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach



18

Technologia 
informacyjno
-komunikacyjna
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Technologia 
informacyjno-komunikacyjna

Środki finansowe z RPO WD 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowane 
na poprawę funkcjonalności w obszarze e-usług publicznych wyniosły 8.505.103 EUR. 

W okresie 2014-2020 przy wsparciu tych środków zrealizowano 13 projektów na łączną
kwotę 11.337.290 PLN. 

Wśród tych projektów 3 to projekty, których bezpośrednim Beneficjentem była 
Gmina Wrocław.

Pozostałych 10 projektów realizowanych było m.in. publiczne i niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa.

W wyniku realizacji tych projektów WrOF zyskał:  

E-usługi publiczne
� 74 usługi publiczne udostępnione on-line w dwustronnej interakcji.
� 3 podmioty, udostępniły on-line informacje sektora publicznego.

Projekty realizowane przez Gminy WrOF:

w zakresie e-usług publicznych:

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWrrooccłłaaww

- Open Data Wrocław
- System Wspierający Windykacje w Gminie Wrocław
- System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław
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GMINA WROCŁAW
Open Data Wrocław

Całkowita wartość projektu: ponad 479 tys. zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad 391 tys. zł
Okres realizacji projektu: 20.05.2016 r. - 29.12.2017 r.

Przedmiotem projektu było stworzenie portalu zapewniającego powszechny, nieograniczony
dostęp do wybranych danych w postaci cyfrowej, będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego
Wrocławia i jego jednostek organizacyjnych.

Na powstałym serwisie umieszczono i udostępniono dla wszystkich zainteresowanych zbiory
danych, stanowiące informacje publiczne. 

Dane umieszczone na portalu stanowią tzw. open data - otwarte dane - informacje i zbiory,
do których dostęp jest nieograniczony i bezpłatny. 

Korzystać mogą z niego wszyscy zainteresowani, można
je rozpowszechniać i wykorzystywać bez żadnych 
ograniczeń. 

W celach komercyjnych mogą korzystać z niego 
wszyscy zidentyfikowani odbiorcy. 
Dzięki zbudowaniu portalu możliwe jest pozyskiwanie 
„surowych” danych, w formatach czytelnych także 
dla systemów informatycznych. 

W serwisie można znaleźć m.in. dane statystyczne, 
wykazy, informacje nt. wydarzeń kulturalnych czy bieżące odczyty warunków pogodowych 
w stacjach pomiarowych na terenie Wrocławia. 
Projekt Open Data Wrocław otrzymał nagrodę w konkursie Skrzydła IT w Administracji
w kategorii e-Usługi  dla obywateli.

Portal Open Data
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Gospodarka 
Niskoemisyjna
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Gospodarka Niskoemisyjna

Środki finansowe z RPO WD 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowane 
na poprawę funkcjonalności w obszarze gospodarki niskoemisyjnej wyniosły
83.079.391 EUR, w tym 30.557.146 EUR to środki na poprawę efektywności 
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, 
a 52.522.245 EUR to środki na wdrożenie strategii niskoemisyjnych. 

W okresie 2014-2020 przy wsparciu tych środków zrealizowano 41 projektów na łączną
kwotę 447.775.465 PLN. 

Wśród tych projektów 32 to projekty, których bezpośrednimi Beneficjentami były 
Gminy WrOF: Wrocław (14 projektów), Kąty Wrocławskie (4 projekty), Jelcz-Laskowice
(3 projekty), Miękinia (3 projekty), Trzebnica (3 projekty), Oborniki Śląskie (1 projekt),
Oleśnica (1 projekt), Miasto Oleśnica (1 projekt), Siechnice (1 projekt), Sobótka 
(1 projekt).

Pozostałe 9 projektów realizowanych było m.in. przez powiaty, samorząd województwa,
organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe i przedsiębiorców.

W wyniku realizacji tych projektów WrOF zyskał:  

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej  i sektorze mieszkaniowym
� 110.110 m2 powierzchni użytkowej poddano termomodernizacji,
� 547 gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii,
� 11.515.214 kWh/r zmniejszenia rocznego zużyciu energii w budynkach, 
� 10.084 tony równoważnika CO2 rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych,
� 1.103 zmodernizowane źródła ciepła.

Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
� 78 km wybudowanych dróg rowerowych,
� 29 wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”, 
� 50 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym

komunikacji miejskiej,
� 1.957 ton równoważnika CO2 rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych.
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Projekty realizowane przez Gminy WrOF:

w zakresie efektywności energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym: 

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWrrooccłłaaww

- Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław
poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła 

- Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 7, 
Gimnazjum nr 14, Szkoła Podstawowa nr 82 we Wrocławiu

- Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej 
zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu

- Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno
-Przedszkolny nr 14 (SP 24), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu

- Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, 
ul. S. Chudoby i ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu

- Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza I i ul. Mieleckiej we Wrocławiu

- Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu

- Termomodernizacja budynku WTW we Wrocławiu - Remont i przebudowa
budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego wraz z termomodernizacją
i podniesieniem efektywności energetycznej

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  JJeellcczz--LLaasskkoowwiiccee

- Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego
budynku użyteczności publicznej

- Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy Jelcz-Laskowice

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  KKąąttyy  WWrrooccłłaawwsskkiiee

- Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w m. Kąty
Wrocławskie - podniesienie efektywności energetycznej 
w budynku Ośrodka Zdrowia, Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum

- Termomodernizacja istniejącego budynku hali sportowej Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa 27

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  MMiięękkiinniiaa

- Budowa demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej w Miękini
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 

Miękinia
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����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  TTrrzzeebbnniiccaa

- Termomodernizacja 2 budynków użyteczności publicznej znajdujących się 
na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa
w Kuźniczysku)

- Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych 
parametrach energetycznych - Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Trzebnicy

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  OObboorrnniikkii  ŚŚlląąsskkiiee  

- Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki
Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGiimmnnaa  OOlleeśśnniiccaa  

- Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy 
i budynku Urzędu Gminy Oleśnica

����BBeenneeffiiccjjeenntt  MMiiaassttoo  OOlleeśśnniiccaa

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Oleśnica 

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  SSiieecchhnniiccee  

- Budowa szkoły w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (Etap I i II) 

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  SSoobbóóttkkaa

- Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu 
komunalnego Gminy Sobótka

w zakresie wdrożenia strategii niskoemisyjnych:

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWrrooccłłaaww

- Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I
- Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Kobierzyce i Wrocław
- Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II
- Budowa systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - etap II
- Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu
- Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu

pod względem redukcji emisji spalin

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  KKąąttyy  WWrrooccłłaawwsskkiiee

- Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Budowa
dróg rowerowych w Smolcu
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- Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.
Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków-Sadowice

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  JJeellcczz--LLaasskkoowwiiccee

- Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  MMiięękkiinniiaa

- Inwestycja ograniczająca indywidualny ruch zmotoryzowany w centrum Wrocławia
poprzez budowę P&R w: Miękini, Mrozowie, Brzezince Średzkiej i Księginicach

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  TTrrzzeebbnniiccaa

- Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej 
oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica

�� BBeenneeffiiccjjeenntt  AAggeennccjjaa  RRoozzwwoojjuu  AAgglloommeerraaccjjii  WWrrooccłłaawwsskkiieejj  --  pprroojjeekktt
zzoossttaałł  zzrreeaalliizzoowwaannyy  ww  PPaarrttnneerrssttwwiiee    zz  GGmmiinnaammii  ZZIITT  WWrrOOFF  OObboorrnniikkii
ŚŚlląąsskkiiee,,  WWiisszznniiaa  MMaałłaa,,  OOlleeśśnniiccaa  ii  MMiiaassttaa  OOlleeśśnniiccaa

- Budowa dróg dla rowerów w gminach partnerskich oraz parkingów
„Bike&Ride” oraz „Parkuj i jedź”

�� BBeenneeffiiccjjeenntt  AAggeennccjjaa  RRoozzwwoojjuu  AAgglloommeerraaccjjii  WWrrooccłłaawwsskkiieejj  --  pprroojjeekktt
zzoossttaałł  zzrreeaalliizzoowwaannyy  ww  PPaarrttnneerrssttwwiiee    zz  GGmmiinnaammii  ZZIITT  WWrrOOFF  MMiięękkiinniiaa
oorraazz  ŻŻóórraawwiinnaa

-  Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów 
„Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Miękinia i Żórawina”
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GMINA JELCZMLASKOWICE
Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych
na terenie gminy Jelcz-Laskowice 

Całkowita wartość projektu: ponad 7,9 mln zł
Wartość dofinansowania UE: ponad 5,5 mln zł
Okres realizacji projektu: od maja 2017 r. do listopada 2018 r.

W ramach projektu:
� stworzono spójny system tras rowerowych,
� wybudowano ponad 4 km dróg rowerowych zapewniających bezpieczne i sprawne 

poruszanie się po gminie,
� powstała nowa droga rowerowa wzdłuż ul. Głównej w Miłoszycach i ul. Zachodniej 

w Jelczu-Laskowicach.
� powstała ścieżka rowerowa łącząca Miłoszyce z miastem Jelcz-Laskowice, która 

umożliwia rowerzystom i pieszym przemieszczanie się pomiędzy miejscowościami
i stanowi bezpieczną trasę do urzędu, lekarza oraz innych usług oferowanych przez
miasto,

� powstała droga dojazdowa wraz ze ścieżkami rowerowymi i chodnikami dla pieszych
od strony osiedla Hirszfelda prowadząca do stacji PKP w Jelczu-Laskowicach,

� odbudowano zniszczoną nawierzchnię ul. Kolejowej na osiedlu Laskowice wraz 
z chodnikami oraz wybudowano przy niej nowe ścieżki rowerowe,

� po obu stronach dworca kolejowego stworzono pierwsze na terenie gminy parkingi 
w systemie Park&Ride („Parkuj i jedź”) oraz Bike&Ride na 69 miejsc parkingowych (w tym
6 dla ON) co zintegrowało transport samochodowy i rowerowy z transportem publicznym.

Infrastruktura Bike & Ride
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GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty
Wrocławskie. Budowa dróg rowerowych w Smolcu

Całkowita wartość projektu: ponad 2,1 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: prawie 1,7 mln zł
Okres realizacji projektu: 22.06.2016 r. - 22.12.2017 r.

Projekt obejmował budowę drogi rowerowej w Smolcu o łącznej długości 1,88 km umożliwiającej
mieszkańcom bezpieczny dojazd do Wrocławia oraz do planowanego do wybudowania nowego
przystanku kolejowego w Mokronosie Górnym. 
Wybudowana droga stanowi alternatywę dla transportu samochodowego. 
Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do ograniczenia emisji spalin do atmosfery, ograniczenia
indywidualnego ruchu samochodowego oraz podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców, 
korzystających z ekologicznych środków komunikacji. 
Korzyści ze zrealizowanej inwestycji odnoszą mieszkańcy Smolca, Mokronosu Górnego 
oraz osiedla Muchobór Wielki we Wrocławiu, którzy mają możliwość wykorzystywania powstałej
infrastruktury rowerowej i pieszej w codziennej komunikacji. 

Droga rowerowa w Smolcu
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GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE 
Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej
Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała 

Całkowita wartość projektu: ponad 10 mln zł 
Wartość dofinansowanie z UE: ponad 6,5 mln zł
Okres realizacji projektu: 17.12.2015 r. - 12.10.2018 r.

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności 
publicznej  zlokalizowanych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, Gminy Czernica i Gminy 
Wisznia Mała, w tym:

� Budynku OSiR w Obornikach Śląskich,
� Budynku SP nr 2 w Obornikach Śląskich,
� Budynku SP w Osolinie,
� Budynku SP w Chrząstawie Wielkiej,
� Budynku świetlicy w Krynicznie,
� Budynku świetlicy w Malinie,
� Budynku ZS-P w Szewcach.

Proces termomodernizacji tych budynków objął:
�modernizację systemu grzewczego, 
� wymianę przeszkleń i okien, 
� docieplenie stropu i stropodachu, 
� wymianę płyt warstwowych dachowych i ściennych, 
� wymianę drzwi zewnętrznych, 
� wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich
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GMINA CZERNICA
Partner w projekcie Termomodernizacja Budynków 
Użyteczności Publicznej  Gminy Oborniki Śląskie, 
Czernica oraz Wisznia Mała

Całkowita wartość inwestycji gminy Czernica: ponad 2,1 mln zł 
Wartość dofinansowanie z UE dla gminy Czernica: ponad 1,48 mln zł
Okres realizacji projektu: 17.12.2015 r. -  12.10.2018 r.

Przedmiotem projektu na terenie gminy Czernica była kompleksowa termomodernizacja  
obiektów użyteczności publicznej:

��Budynku  Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej

Szkoła Podstawowa w Chrząstawie Wielkiej
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GMINA WISZNIA MAŁA
Partner w projekcie Termomodernizacja Budynków 
Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, 
Czernica oraz Wisznia Mała

Całkowita wartość inwestycji gminy Wisznia Mała: ponad 3,9 mln zł 
Wartość dofinansowanie z UE dla gminy Wisznia Mała: ponad 1,66 mln zł
Okres realizacji projektu: 17.12.2015 r. -  12.10.2018 r.

Przedmiotem projektu na terenie gminy Wisznia Mała była kompleksowa termomodernizacja
3 obiektów użyteczności publicznej:

��Budynku świetlicy w Krynicznie,
��Budynku świetlicy w Malinie,
��Budynku ZS-P w Szewcach.

Szkoła w Szewcach z zamontowanymi na dachu panelami fotowoltaicznymi
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GMINA OLEŚNICA 
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminy Oleśnica 
w Oleśnicy i budynku Urzędu Gminy Oleśnica

Całkowita wartość projektu: ponad 4,23 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: prawie 2,34 mln zł
Okres realizacji projektu: 04.03.2017 r. - 30.08.2019 r.

Projekt polegał na termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej: 
� budynku, przy ul. Wileńskiej 32 i 32a, w którym obecnie znajduje się Szkoła 

Podstawowa Gminy Oleśnica, 
� budynku Urzędu Gminy Oleśnica, przy ul. 11 Listopada 24. 

W wyniku realizacji projektu w obu budynkach:
� wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i dachów oraz stworzono nową strukturę

zewnętrzną,
� zmodernizowano poddasza, które wcześniej były miejscami, gdzie tracono 

wiele ciepła,
� wymieniono drewnianą stolarkę okienną i drzwiową,
��zmodernizowano instalacje c.o.,
� na dachach zamontowano instalacje fotowoltaiczne.

Termomodernizacja Urzędu Gminy Oleśnica
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Środowisko
i zasoby
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Środowisko i zasoby

Środki finansowe z RPO WD 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowane
na poprawę funkcjonalności w obszarze środowiska i jego zasobów wyniosły
25.420.609 EUR, w tym 12.800.000 EUR to środki na poprawę gospodarki wodno
-ściekowej, 4.068.019 EUR to środki na ochronę dziedzictwa kulturowego, 3.034.590
EUR to środki na zwiększenie ochrony i udostępnienia zasobów przyrodniczych 
oraz 5.500.000 EUR to środki na zwiększenie bezpieczeństwa. 

W okresie 2014-2020 przy wsparciu tych środków zrealizowano 29 projektów na łączną
kwotę 141.912.567 PLN. 

Wśród tych projektów 28 to projekty, których bezpośrednimi Beneficjentami były 
Gminy WrOF: Wrocław (8 projektów), Kąty Wrocławskie (4 projekty), Sobótka 
(3 projekty), Trzebnica (3 projekty), Jelcz-Laskowice (2 projekty), Siechnice (2 projekty),
Żórawina (2 projekty), Kobierzyce (1 projekt), Miękinia (1 projekt), Oborniki Śląskie
(1 projekt) i Wisznia Mała (1 projekt).

Pozostały jeden projekt realizowany był przez organizację pozarządową.

W wyniku realizacji tych projektów WrOF zyskał:  

Gospodarka wodno-ściekowa
� 22 km sieci kanalizacyjnej,
� 16.280 dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków,
� 2.700 dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Dziedzictwo kulturowe
� 7 zabytków objęto wsparciem,
� 4 instytucje objęto wsparciem,
� 150.047 więcej osób odwiedzających/rok.

Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych
� 30 ha powierzchni wspartych siedlisk,
� 9 wspartych form ochrony przyrody.  

Bezpieczeństwo
� 16,71 km wybudowanej sieci kanalizacyjnej deszczowej,
��140.879 m3 obiektów małej retencji,
� 1.919 osób, które odniosą korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej.
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Projekty realizowane przez Gminy WrOF:

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  KKoobbiieerrzzyyccee

- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  SSiieecchhnniiccee

- Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Siechnice - modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  SSoobbóóttkkaa

- Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWiisszznniiaa  MMaałłaa

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  ŻŻóórraawwiinnaa

- Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Żórawina 
- etap I

w zakresie dziedzictwa kulturowego:

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWrrooccłłaaww

- Przebudowa budynku skrzydła Pałacu Królewskiego we Wrocławiu
- Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem

przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu
- Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Teatru 

we Wrocławiu
- Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem

powołania Centrum Sztuk Performatywnych (Center for Performing Arts)

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  KKąąttyy  WWrrooccłłaawwsskkiiee  

- Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Gminy Kąty Wrocławskie poprzez
"Rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I" oraz "Rewaloryzację 
zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu"
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����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  SSoobbóóttkkaa

- Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce 
- przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  TTrrzzeebbnniiccaa

- Remont, rozbudowa, przebudowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Trzebnicy wraz z zakupem wyposażenia do studia nagrań

w zakresie ochrony i udostępniania zasobów przyrodniczych:

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  KKąąttyy  WWrrooccłłaawwsskkiiee

- Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich
- Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach
- Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich 

na cele turystyczne

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWrrooccłłaaww

- Zagospodarowanie części terenu Parku Szczytnickiego we Wrocławiu - Etap I
- Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych oraz poszerzenie edukacji

ekologicznej w zakresie środowiska rzeki Odry poprzez budowę ekspozycji 
dla wydry europejskiej w ramach ochrony rodzimej bioróżnorodności 
prowadzonej przez ZOO Wrocław Sp. z o.o.

- Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych oraz edukacja ekologiczna
poprzez przebudowę i adaptację istniejących wybiegów dla hodowli 
i ekspozycji krytycznie zagrożonych gatunków panter śnieżnych 
oraz mglistych w celu wzmocnienia mechanizmu ochrony bioróżnorodności 
w ZOO Wrocław Sp. z o.o.

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  TTrrzzeebbnniiccaa

- Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne

w zakresie bezpieczeństwa:

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  JJeellcczz--LLaasskkoowwiiccee

- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podstawowym 
wyposażeniem ratownictwa technicznego i ekologicznego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Minkowicach Oławskich

- Rekultywacja trzech zbiorników wodnych: w Miłoszycach, Chwałowicach
i Jelczu-Laskowicach na terenie Gminy Jelcz-Laskowice
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����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  MMiięękkiinniiaa

- Budowa i przebudowa zbiorników małej retencji w gminie Miękinia

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  OObboorrnniikkii  ŚŚlląąsskkiiee

- Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Oborniki Śląskie

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  SSiieecchhnniiccee

- Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności
retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika 
wielofunkcyjnego w Smardzowie

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  SSoobbóóttkkaa

- Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  TTrrzzeebbnniiccaa

- Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem
dla OSP w Skoroszowie

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWrrooccłłaaww

- Regulacja przepływu starorzecza Odry na terenie ZOO Wrocław Sp. z o.o.

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  ŻŻóórraawwiinnaa

- Przebudowa zbiorników małej retencji w Gminie Żórawina

����BBeenneeffiiccjjeenntt  MMiiaassttoo  OOlleeśśnniiccaa  

- Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasta Oleśnicy
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GMINA SIECHNICE
Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie Siechnice - modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Siechnicach

Całkowita wartość projektu: ponad 23,5 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: prawie 10 mln zł
Okres realizacji projektu: 05.10.2016 r. - 30.11.2018 r.

W ramach projektu rozbudowo oczyszczalnię ścieków typu SBR w Siechnicach, do której dopływają
ścieki komunalne z części gminy Siechnice wchodzącej w skład aglomeracji Św. Katarzyna. 

W wyniku realizacji projektu:
� zwiększono przepustowość istniejącej oczyszczalni z 1.800 m3/h do 3.600 m3/h.,
� wymieniono część wyposażenia oczyszczalni (m.in. pompy ściekowe, pompy osadu, 

mieszadła, dyfuzory, armaturę, instalację towarzyszącą), 
� przebudowano część socjalną, 
� wykonano drogi na terenie oczyszczalni służące obsłudze obiektu,
� dostosowano część elektryczną i automatykę do nowego układu. 

Wnioskodawcą, Inwestorem i Operatorem projektu była spółka komunalna gminy Siechnice
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Siechnicach Sp. z o.o. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach
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GMINA TRZEBNICA
Remont, rozbudowa, przebudowa Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Trzebnicy wraz z zakupem 
wyposażenia do studia nagrań

Całkowita wartość projektu: ponad 3,50 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: prawie 600 tys. zł
Okres realizacji projektu: 27.10.2014 r. - 15.10.2017 r.

Gminne Centrum Kultury i Sportu po kapitalnym remoncie połączonym z termomodernizacją
stało się centrum Gminnej rozrywki, w ramach którego działają różnorodne sekcje 
dla młodzieży i dorosłych, skupiających w swych szeregach ludzi o najróżniejszych
zainteresowaniach, od fotografii artystycznej po modelarstwo. 
Multimedialna sala RETRO wyposażona w najnowszą technologię dźwięku oraz dwa niezależne
rzutniki, posiadająca własne zaplecze kuchenne, sprawdza się idealnie podczas organizacji 
konferencji i szkoleń, a także imprez okolicznościowych. 
Prężnie działa również Kino Polonia 3D, którego sala kinowo-widowiskowa wykorzystywana jest
podczas różnego rodzaju spektakli, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych. Służy ona 
również szkołom, które niejednokrotnie na scenie wystawiają przygotowane przez siebie 
przedstawienia. W czasie wakacji czy ferii, staje się ono także centrum rozrywki dla dzieci, 
a przygotowane specjalnie dla nich zajęcia cieszą się dużą popularnością.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy



39

MIASTO OLEŚNICA
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy 
Miasta Oleśnicy 

Całkowita wartość projektu: ponad 5,7 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad 4,1 mln zł
Okres realizacji projektu: 28.02.2014 r. - 21.12.2020 r.

W ramach projektu przewidziano budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy 
Miasta Oleśnicy, w takich jej lokalizacjach, jak: ul. Cicha, Czecha, Gryczana, Jarzynowa, 
Kusocińskiego oraz rondo w ulicy Wojska Polskiego, ul. Łasaka, Spadochronowa, Szybowcowa,
Plac Fatimski, obszar od ulicy Trakcyjnej do strefy aktywności gospodarczej, sięgacz ulicy 
Wiejskiej, ul. Łasaka i Psujka, Błękitna i Pszeniczna, Owocowa i Jagodowa oraz ul. Polna.

Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasta Oleśnicy
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GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach

Całkowita wartość projektu: ok. 2,0 mln zł 
Wartość dofinansowana z UE: ponad 1,3 mln zł 
Okres realizacji projektu: od 10.12.2018 r. - 21.11.2019 r.

W ramach projektu została wykonana brama wejściowa i utwardzenie przy wejściu wraz 
z parkingiem. Na terenie parku znajdują się wiaty: prezentacyjna oraz dwie altany mniejsze
wraz z ławkami. Wykonane zostały alejki parkowe, wzdłuż których zamontowano ławki i lampy
oświetleniowe. Brzegi istniejącego stawu zostały oczyszczone i wzmocnione. Z punktu 
widokowego rozciąga się widok na staw oraz dwa mostki. Dzieci mogą spędzić czas na nowym
placu zabaw, trochę starsi poćwiczyć na siłowni zewnętrznej. W parku przeprowadzono prace
przy istniejącej zieleni: zostały podcięte suche i niebezpieczne konary nad ścieżkami, usunięte
niebezpieczne drzewa. W celu wzbogacenia parkowej roślinności dosadzone zostały ozdobne
rośliny: drzewa i krzewy. 

Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach
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Transport
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Transport

Środki finansowe z RPO WD 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowane 
na poprawę funkcjonalności w obszarze transportu wyniosły 50.868.701 EUR, w tym
27.335.733 EUR to środki na poprawę drogowej dostępności transportowej, 
a 23.532.968 EUR to środki na system transportu kolejowego. 

W okresie 2014-2020 przy wsparciu tych środków zrealizowano 10 projektów na łączną
kwotę 369.614.460 PLN. 

Wśród tych projektów 2 to projekty, których bezpośrednim Beneficjentem była 
Gmina WrOF: Wrocław.

Pozostałe 8 projektów realizowanych było m.in. przez samorząd województwa 
dolnośląskiego oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

W wyniku realizacji tych projektów WrOF zyskał:  

Drogowa dostępność transportowa 
� 4 km nowowybudowanych dróg wojewódzkich,
� 12 km przebudowanych dróg,
� 1 km przebudowanych dróg powiatowych.

System transportu kolejowego 
� 22 km przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych.

Projekty realizowane przez Gminy WrOF:

w zakresie drogowej dostępności transportowej: 

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWrrooccłłaaww

- Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 
we Wrocławiu - etap I

- Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu

����BBeenneeffiiccjjeenntt  DDoollnnoośślląąsskkaa  SSłłuużżbbaa  DDrróógg  ii  KKoolleeii  

- Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 
od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S 8

- Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy
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GMINA WROCŁAW
Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 395 we Wrocławiu

Całkowita wartość projektu: ponad 89 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad 55 mln zł
Okres realizacji projektu: 19.12.2016 r. - 30.04.2020 r.

Przedmiotem projektu była przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395,
która łączy się bezpośrednio z Autostradą A4, leżącą w sieci TEN-T, w węźle Wrocław - Wschód. 

Projekt obejmował:
� przebudowę ul. Buforowej na odcinku o długości 3,14 km od wiaduktu kolejowego 

do granicy miasta, 
� przebudowę wiaduktu kolejowego na linii nr 349 Św. Katarzyna-Wrocław Kuźniki

z rezerwą dla linii Wrocław-Jedlina Zdrój, 
� przebudowę przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 285 Wrocław-Jedlina Zdrój, 
� budowę dwóch jezdni (2x2) na odcinku od wiaduktu do ul. Konduktorskiej, 
� budowę ronda - skrzyżowanie z ul. Terenową i Buforową,
� budowę nowej jezdni zachodniej, 
� budowę skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, 
� budowę dróg rowerowych, chodników, ciągu pieszego, 
� budowę zjazdów, zatok i przystanków autobusowych wraz z infrastrukturą przystankową,
� budowę przejść dla pieszych z azylami ze wzbudzaną sygnalizacją świetlną, 
� przebudowę kolidującej infrastruktury drogowej i podziemnej, 
� budowę odwodnienia ze zbiornikiem retencyjnym, 
�montaż inteligentnego oświetlenia. 

Przebudowa ul. Buforowej we Wrocławiu
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Przedsiębiorstwa i innowacje

Środki finansowe z RPO WD 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowane 
na wsparcie przedsiębiorstw i innowacyjności wyniosły 28.512.149 EUR, w tym 
8.963.544 EUR to środki na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw, 18.250.820 EUR
to środki na rozwój przedsiębiorstw, a 1.297.785 EUR to środki na internacjonalizację
przedsiębiorstw. 

W okresie 2014-2020 przy wsparciu tych środków zrealizowano 69 projektów na łączną
kwotę 101.262.047 PLN. 

Wśród tych projektów jeden to projekt, którego bezpośrednim Beneficjentem była
Gmina WrOF: Miękinia.

Pozostałe 68 projektów realizowanych było przez m.in. przedsiębiorców, 
pracodawców, agencje i spółki.

W wyniku realizacji tych projektów WrOF zyskał:  

Innowacyjne przedsiębiorstwa
� 170 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie,
� 169 przedsiębiorstw otrzymało dotacje,
� 145 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie niefinansowe,
� 158 przedsiębiorstw nawiązało współpracę z ośrodkami badawczymi.

Rozwój przedsiębiorstw
� 6 inkubatorów przedsiębiorczości otrzymało wsparcie,
� 17 ha powierzchni przygotowano pod tereny inwestycyjne,
� 366 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie,
� 351 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie niefinansowe.

Internacjonalizacja przedsiebiorstw
� 11 przedsiębiorstw wprowadziło zmiany organizacyjno-procesowe,
� 35 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie,
� 35 przedsiębiorstw otrzymało dotacje.

Projekty realizowane przez Gminy WrOF:

w zakresie rozwoju przedsiębiorstw:

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  MMiięękkiinniiaa

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Miękinia
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����BBeenneeffiiccjjeenntt  AAggeennccjjaa  RRoozzwwoojjuu  AAgglloommeerraaccjjii  WWrrooccłłaawwsskkiieejj

- Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru
atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym 

GMINA MIĘKINIA
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Miękinia

Całkowita wartość projektu: ponad 10,2 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad 5,3 mln zł
Okres realizacji projektu: 04.10.2016 r. - 27.10.2019 r.

W wyniku realizacji projektu Gmina Miękinia doprowadziła do uzbrojenia terenów przemysłowych
w obrębie miejscowości Źródła -Błonie-Miękinia.

Wykonano:
� 2 km dróg, 
��4 km sieci wodociągowej, 
� 2,5 km kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej,
� 3 pompownie ścieków,
� drogi wewnętrzne wyposażone zostały w sieć teletechniczną oraz 46 punktów 

oświetleniowych. 

Realizacja projektu pozwoliła na doprowadzenie pod aktywność gospodarczą dla potencjalnych
inwestorów kolejne 14ha. Dotychczas pozwoliło to na pozyskanie 5 nowych inwestorów. 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
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Rynek pracy



Rynek pracy

Środki finansowe z RPO WD 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowane
na poprawę funkcjonalności w obszarze umożliwienia godzenia życia zawodowego
i prywatnego mieszkańców wyniosły 2.517.825 EUR. 

W okresie 2014-2020 przy wsparciu tych środków zrealizowano 16 projektów na łączną
kwotę 14.721.900 PLN. 

Wszystkie projekty realizowane były przez m.in. organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorstwa i spółki.

W wyniku realizacji tych projektów WrOF zyskał:  

Godzenie życia zawodowego i prywatnego
� 418 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
� 227 osób powróciło na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem

dziecka,
� 192 osoby pozostające bez pracy znalazły zatrudnienie,
� 496 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zostało objętych wsparciem.

48
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Włączenie społeczne

Środki finansowe z RPO WD 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowane 
na poprawę funkcjonalności w obszarze włączenia społecznego wyniosły 
5.338.590 EUR, w tym 2.683.731 EUR to środki na aktywną integrację, a 2.704.859 EUR
to środki na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych. 

W okresie 2014-2020 przy wsparciu tych środków zrealizowano 19 projektów na łączną
kwotę 28.094.604 PLN. 

Wśród tych projektów 5 to projekty, których bezpośrednimi Beneficjentami były 
Gminy WrOF: Wrocław (3 projekty), Miasto Oleśnica (2 projekty).

Pozostałe 14 projektów realizowanych było m.in. przez organizacje pozarządowe.

W wyniku realizacji tych projektów WrOF zyskał:  

Aktywna integracja 
� 1.021 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęto wsparciem, 
� 343 osoby z niepełnosprawnościami objęto wsparciem,
� 285 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskało nowe 

kwalifikacje,
� 243 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podjęło pracę.

Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych 
� 612 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęto usługami 

społecznymi,
� 345 miejsc świadczenia usług społecznych, uzyskało wsparcie.

Projekty realizowane przez Gminy WrOF:

w zakresie aktywnej integracji: 

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWrrooccłłaaww

- Wrocław Miastem @ktywnych
- Akcja Integracja! projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy gminami

Wrocław, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i Żórawina. 

����BBeenneeffiiccjjeenntt  MMiiaassttoo  OOlleeśśnniiccaa

- Reintegracja, aktywność, praca
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w zakresie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych:

����BBeenneeffiiccjjeenntt  MMiiaassttoo  OOlleeśśnniiccaa

- Utworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży z Oleśnicy

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWrrooccłłaaww

- Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki
i Wychowania oraz ich rodzin poprzez realizację wybranych usług aktywnej
integracji

MIASTO OLEŚNICA 
Reintegracja, aktywność, praca 

Całkowita wartość projektu: ponad 0,5 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad 440 tys. zł
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. - 30.06.2019 r.

W projekcie udział wzięły 53 osoby (w tym 9 ON), podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej, osoby objęte wsparciem asystentów rodziny. 

W ramach projektu realizowane były:
� treningi kompetencji i umiejętności społecznych, kompetencji życiowych, praca 

socjalna, poradnictwo psychologiczne i prawne, wsparcie asystenta rodziny,
� prace społecznie użyteczne,
��szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe, kursy zawodowe, kursy prawa jazdy 

kat. B,
� terapia psychologiczna,
� pomoc w formie zasiłków i pomocy w naturze oraz wsparcie towarzyszące w postaci

m.in.: zapewnienia opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, sfinansowanie kosztów
wyżywienia, dojazdów.

W wyniku realizacji projektu: 
� 49 osób osiągnęło postęp w procesie aktywizacji społecznej (czyli wzmocniło swoją

motywację do podjęcia pracy, zwiększyło pewność siebie i własne umiejętności, 
poprawiło umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów, poprawiło stan
zdrowia, ograniczyło nałogi, doświadczyło widocznej poprawy w funkcjonowaniu,
rozpoczęło naukę, podjęło wolontariat),

� 32 osoby uczestniczyły w kursach zawodowych,
� 26 osób wzięło udział w kursach komputerowych,
� 13 osób uzyskało kwalifikacje - nabyło wiedzę i/lub umiejętności,
� 13 osób rozpoczęło poszukiwanie pracy,
� 12 osób podjęło pracę.



52

GMINA WROCŁAW
Wrocław Miastem @ktywnych

Całkowita wartość projektu: 4 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: 3,4 mln zł
Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. - 30.06.2018 r.

Projekt skierowany był do 433 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem (w tym: 
130 ON), które korzystają ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy   Społeczne we Wrocławiu. 

W wyniku realizacji projektu:
� 200 osób objętych zostało szkoleniem/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, 
��52 osoby zdobyły kwalifikacje,
� 114 osób rozpoczęło poszukiwanie pracy,
� 84 osoby podjęły pracę,
� 164 osoby osiągnęły postęp w procesie aktywizacji społecznej (czyli wzmocniło swoją

motywację do podjęcia pracy, zwiększyło pewność siebie i własne umiejętności, 
poprawiło umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów, poprawiło stan
zdrowia, ograniczyło nałogi, doświadczyło widocznej poprawy w funkcjonowaniu,
rozpoczęło naukę, podjęło wolontariat).

Zadania w projekcie realizowane były przez dwie miejskie jednostki organizacyjne: 
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu oraz Wrocławskie Centrum Integracji.

Wrocław Miastem @ktywnych
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Infrastruktura spójności 
społecznej

Środki finansowe z RPO WD 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowane na poprawę
funkcjonalności w obszarze infrastruktury spójności społecznej wyniosły 24.814.973 EUR,
w tym 6.354.344 EUR to środki na inwestycje w infrastrukturę społeczną, a 18.460.629 EUR
to środki na rewitalizację zdegradowanych obszarów. 

W okresie 2014-2020 przy wsparciu tych środków zrealizowano 80 projektów na łączną
kwotę 207.998.048 PLN. 

Wśród tych projektów 25 to projekty, których bezpośrednimi Beneficjentami były Gminy
WrOF: Wrocław (12 projektów), Kobierzyce (2 projekty), Oborniki Śląskie (2 projekty), 
Trzebnica (2 projekty), Długołęka (1 projekt), Jelcz-Laskowice (1 projekt), Kąty 
Wrocławskie (1 projekt), Gmina Miękina (1 projekt), Miasto Oleśnica (1 projekt), Sobótka
(1 projekt), Wisznia Mała (1 projekt). 

Pozostałe 55 projektów realizowanych było m.in. przez powiaty, organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe.

W wyniku realizacji tych projektów WrOF zyskał:  

Inwestycje w infrastrukturę społeczną
� 15 wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne,
� 187 osób objęto wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury

edukacyjnej.

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
� 86 wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach,
� 1.076 wspartych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach.

Projekty realizowane przez Gminy WrOF to:

w zakresie inwestycji w infrastrukturę społeczną: 

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWrrooccłłaaww

- Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze 
wspomaganym we Wrocławiu

- Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze
wspomaganym we Wrocławiu

- Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy 
ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji
przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu

- Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 
oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu
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����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  KKoobbiieerrzzyyccee

- Budowa żłobka w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z przedszkolem,
szkołą i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  MMiięękkiinniiaa

- Budowa żłobka w Lutyni

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  TTrrzzeebbnniiccaa

- Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica

w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów:

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWrrooccłłaaww

- Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic Łokietka, pl. Św. Macieja,
Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu

- Program udostępniania lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu
- Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki,

Prądzyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego we Wrocławiu
- Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej 

na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu
- Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Kniaziewicza, 

Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego,
Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu

- Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu
- Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości 

przy ul. Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu
- Wykonanie prac remontowych wybranych nieruchomości przy ul. Komuny 

Paryskiej, T. Kościuszki, I. Prądzyńskiego we Wrocławiu

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  OObboorrnniikkii  ŚŚlląąsskkiiee  

- Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach
Śląskich oraz ul. Krótkiej i Licealnej

- Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich 
oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  DDłłuuggoołłęękkaa  

- Rewitalizacja Parku w Szczodrem - rekreacyjne zagospodarowanie parku



56

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  JJeellcczz--LLaasskkoowwiiccee  

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów 
pieszo-jezdnych i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  KKąąttyy  WWrrooccłłaawwsskkiiee  

- Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego 
w Kątach Wrocławskich - etap I

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  KKoobbiieerrzzyyccee  

- Przebudowa stadionu w Kobierzycach - etap I

����BBeenneeffiiccjjeenntt  MMiiaassttoo  OOlleeśśnniiccaa  

- Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia
Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej wraz 
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  SSoobbóóttkkaa  

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy 
Al. Św. Anny

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  TTrrzzeebbnniiccaa

- Rewitalizacja Gminy Trzebnica - Etap dotyczący utworzenia Galerii 
Wystawienniczej oraz rewitalizacji ulic Solnej i Obornickiej - zadania z listy 
A nr 7, 13, 16 LPR

����BBeenneeffiiccjjeenntt  GGmmiinnaa  WWiisszznniiaa  MMaałłaa  

- Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała
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GMINA KOBIERZYCE 
Budowa przedszkola w ramach zespołu 
szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą 
wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce

Całkowita wartość projektu: 38 mln zł
Wartość dofinansowanie z UE: prawie 2 mln zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. - 30.06.2017 r.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wybudowano nowe przedszkole stanowiące część Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego wraz ze żłobkiem oraz wiejską świetlicą. 
Inwestycja objęła budowę ww. obiektów, ich wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu. 
Zespół zlokalizowany jest w miejscowości Wysoka, przy ul. Chabrowej 99. 
Łącznie powierzchnia użytkowa Zespołu to ponad 9.000 m2. 
W wyniku realizacji inwestycji powstały:

� 150 nowe miejsca przedszkolne (6 oddziałów po 25 dzieci, w tym dwa oddziały 
dla dzieci w wieku 3-4 lata),

� sale dydaktyczne z węzłami sanitarnymi, 
� szatnia, gabinet logopedyczny,
�magazyn łóżek, sprzętu oraz zabawek,
� sanitariat dla dzieci. 

Celem projektu było zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy 
Kobierzyce, a także wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów miejskich i wiejskich. 
W szczególności poprawie uległa w tym względzie sytuacja wsi Wysoka, w której nie było 
do tej pory żadnej publicznej przedszkolnej placówki edukacyjnej. Było to niekorzystne nie tylko dla
dzieci ale również dla rodziców, ponieważ brak publicznych miejsc opieki nad dziećmi utrudniał 
godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym. Budowa nowego przedszkola we wsi Wysoka 
poprawiła sytuację także w tym obszarze. Projekt zakładał, że większość użytkowników 
przedszkola pochodzić będzie ze wsi Wysoka, jednak obecnie korzystają z niego także mieszkańcy
innych miejscowości leżących w Gminie Kobierzyce.Warto podkreślić, że w ramach mechanizmu ZIT
dofinansowanie o wartości 3,4 mln zł zostało przyznane także na budowę żłobka oraz szkoły, które
funkcjonują w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Łącznie dofinansowanie całej inwestycji 
wyniosło więc 5,4 mln zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w miejscowości Wysoka
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GMINA DŁUGOŁĘKA
Rewitalizacja Parku w Szczodrem 
- rekreacyjne zagospodarowanie parku

Całkowita wartość projektu: ponad 5,4 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad 3,1 mln zł 
Okres realizacji projektu: 29.06.2018 r. - 30.08.2019 r.

Celem projektu była rewitalizacja zabytkowego Parku w Szczodrem o powierzchni 28 ha 
poprzez przywrócenie i nadanie mu nowych funkcji społecznych, rekreacyjnych i kulturalnych,
utworzenie strefy wypoczynku oraz aktywności fizycznej i edukacji. Park otacza pozostałości
neogotyckiego Pałacu Sybilli, wybudowanego pod koniec XVII wieku, który po pożarze w połowie
XX wieku został praktycznie w całości rozebrany. 
Park w Szczodrem stanowi atrakcyjną alternatywę spędzania wolnego czasu oraz kreowania
zdrowego stylu życia.

W wyniku realizacji projektu:
� powstały nowoczesne place zabaw, place i ścieżki edukacyjne, 

sportowe i wypoczynkowe, 
� zrewitalizowano nawierzchnie ścieżek parkowych,
� zmodernizowano i przebudowano parking, 
� zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze, leżaki, hamaki, tablice, 

drogowskazy i inne).

Rewitalizacja Parku w Szczodrem
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GMINA SOBÓTKA
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina 
do skweru przy Al. Św. Anny

Całkowita wartość projektu: ponad 4,8 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad 4,1 mln zł
Okres realizacji projektu: grudzień 2017 r. - październik 2019 r.

Projekt jest jednym z etapów rewitalizacji Sobótki, ujętym w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji Gminy Sobótka na lata 2016-2025.

W wyniku realizacji projektu:
��wyremontowano dwie drogi gminne: ul. Słowackiego i ul. Krótka,  
� przebudowano schody terenowe oraz wybudowano pochylnię pomiędzy ulicą 

Świdnicką i Słowackiego, 
� rozbudowano sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słowackiego, 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Sobótka
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� przebudowano sieć kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Krótkiej, 
� wybudowano instalację odwodnienia skwerów, 
� wykonano montaż elementów małej architektury (ław betonowych z drewnianymi 

siedziskami, koszy  na śmieci, stojaków na rowery, donic na roślinność, stalowych
osłon drzew),

� rozbudowano instalację oświetlenia terenu wraz z lampami oświetleniowymi 
(oświetlenie parkowe), 

� zamontowano system monitoringu.

Głównym celem projektu była kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta
Sobótka poprzez przywrócenie objętej projektem przestrzeni publicznej jej dawnej funkcji 
społecznej i rekreacyjnej poprzez m.in. wybudowane na niej małej architektury i uporządkowaniu
tej przestrzeni. 

W wyniku realizacji projektu w przestrzeni tej:
� utworzono miejsca spotkań, wypoczynku i rekreacji o wysokich walorach estetycznych

i przyrodniczych,
� nastąpiła integracja mieszkańców i wzmocniona została tożsamość lokalna oraz poczucie

przynależności do miejsca zamieszkania - wg koncepcji rewitalizacji przez skwer prowadzi
„Ścieżka Ślężańska”, łącząca dom kultury przy ul. Chopina z Rynkiem,

� rozszerzono spektrum możliwości organizacji imprez plenerowych i wydarzeń kulturalnych, 
� wszczęto działania promocyjne przez co pobudzony został rozwój lokalnej turystyki 

(Al. Św. Anny jest główną drogą prowadzącą z Wrocławia na Masyw Ślęży, a wzdłuż Alei
prowadzi czerwony szlak turystyczny, przechodząc przez ul. Armii Krajowej, która 
prowadzi na Ślężę - wzdłuż trasy i w sąsiedztwie zlokalizowane są kilkutysięczne 
rzeźby kultowe - symbole starożytnych wierzeń pogańskich),

� wzrosło bezpieczeństwo mieszkańców poprzez montaż monitoringu i przebudowę
infrastruktury drogowej.
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GMINA WROCŁAW
Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności 
społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim 
we Wrocławiu 

Całkowita wartość projektu: ponad 6,5 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad 3,8 mln zł
Okres realizacji projektu: 10.10.2018 r. - 15.11.2019 r.

Przedmiotem projektu była poprawa stanu technicznego dwóch budynków oficynowych przy
ul. Prądzyńskiego 39A i ul. Traugutta 81 wraz z dostosowaniem do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami oraz zagospodarowaniem terenu. 

W wyniku realizacji projektu: 
�w  XIX wiecznej oficynie przy ul. Prądzyńskiego 39 A powstały 4 sale spotkań, przestronny 

holl-galeria i zaplecze sanitarne  przeznaczone na aktywność społeczną, sąsiedzką, edukacyjną,
ruchową, kulturalną, etc. Zagospodarowana została także przestrzeń dziedzińca, 

� w XIX wiecznej oficynie  przy ul. Traugutta 81 powstały 2 sale spotkań, zaplecze 
sanitarne oraz taras na dachu, przeznaczone na aktywność społeczną, sąsiedzką, 
edukacyjną, ruchową, kulturalną, etc. 

Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Prądzyńskiego
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Zagospodarowany został teren w najbliższym otoczeniu budynku wraz z oświetleniem 
podwórka z elewacji budynku.  

Celem głównym projektu było stworzenie warunków do rozwoju lokalnej społeczności poprzez 
uruchomienie wielofunkcyjnych miejsc aktywności na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu 
przeznaczonych dla odbiorców w różnym wieku. 
Miejsca te przyczynią się m.in. do budowania więzi sąsiedzkich, zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenia edukacji, aktywności kulturalnej, rekreacyjnej, 
sportowej, rozwoju spółdzielczości socjalnej, pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, rozwoju inicjatyw oddolnych, zahamowania degradacji wartościowych oficyn
i obiektów tworzących śródmiejski klimat obszaru rewitalizacji.

Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Prądzyńskiego
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GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Rewitalizacja byłego budynku kina w Obornikach Śląskich
oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych

Całkowita wartość projektu: ponad 5 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad 3 mln zł
Okres realizacji: VI.2018 r. - IX.2020 r.

Przedmiotem projektu była modernizacja byłego budynku kina zlokalizowanego w Obornikach
Śląskich, przy ul. Dworcowej 43. 

W wyniku realizacji projektu: 
��zmodernizowano budynek oraz nadało mu to nowych funkcji kulturalne,
��została również stworzona nowa przestrzeń do działalności kulturalnej, realizacja 

nowych projektów kulturalnych, inicjatyw popularyzujących różne dziedziny sztuki,
która przyczyni się do integracji środowiska społecznego w Obornikach Śląskich 
oraz promocji gminy Oborniki Śląskie. 

Kino Astra w Obornikach Śląskich
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Rewitalizacja Parku Szczytnickiego

Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, 
Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica

ZDJĘCIA POZOSTAŁYCH PROJEKTÓW 
REALIZOWANYCH NA TERENIE ZIT WROF
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Budowa przedszkola w Lutyni

Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce
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Rekultywacja zbiorników wodnych w gminie Jelcz-Laskowice

Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Trzebnicy



Realizacja kolejnych projektów przyczyni się 
do pogłębiania współpracy 

i pozwoli na dalszy rozwój obszaru

Pamiętajmy - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 

Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich
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50-451 Wrocław
ul. Komuny Paryskiej 39-41

tel. 664 151 658

www.zitwrof.pl


