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Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 1/2014 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów  

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  

z dnia 9 stycznia 2014 r.  

 

 

RAMOWY PLAN DZIAŁALNOŚCI 

ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU  

NA 2014 ROK  

 

Związek w okresie 2014 roku zamierza realizować zadania z n/w obszarów działań:  

 

I. Program Rozwoju Subregionu Zachodniego i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne: 

1. Program Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2007-2013, 

2. Programowanie i wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014 – 

2020. 

II. Komunikacja w Subregionie Zachodnim: 

1. Sieć Dróg Głównych (SDG), 

2. Zintegrowany System Komunikacji Pasażerskiej. 

III. Promocja turystyczna i gospodarcza 

IV. Działania lobbystyczne 

V. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

VI.  Rozwój społeczeństwa informacyjnego: 

1. Serwis internetowy. 

VII. Inicjowanie i uczestnictwo w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską, 

Budżet Państwa i Samorząd Województwa 
 

1. Projekt „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego”. 
 

2. Projekt „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. 
 

3. Projekt „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych 

i administracji w Czerwionce – Leszczynach”. 
 

4. Projekt „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym 

wymiarze”. 
 

5. Projekt „Sprawna komunikacja dzięki ePUAP w jednostkach samorządu terytorialnego 

z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. 
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Ad. I. Program Rozwoju Subregionu Zachodniego: 

 

1. Program Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2007-2013: 

W 2008 roku Związek opracował Program Rozwoju Subregionu Zachodniego. Dokument powstał 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, który został 

przyjęty przez samorządy lokalne Subregionu Zachodniego. Program Rozwoju Subregionu Zachodniego 

(PRSZ) powstał w celu stymulowania dynamicznego rozwoju regionu, przy wzmocnieniu gospodarczym, 

społecznym i przestrzennym. Pozyskano środki finansowe bliskie kwocie 230 mln zł z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, które były wykorzystywane jako 

dofinansowanie kluczowych projektów dla rozwoju subregionu.  

Prace nad Programem Rozwoju Subregionu Zachodniego prowadzi Biuro Związku, a nadzór nad 

całokształtem tworzenia i wdrażania Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego pełni Zgromadzenie 

Ogólne Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.  

W roku 2014 Związek zamierza w dalszym ciągu prowadzić działania promocyjno-informacyjne 

dotyczące Programu. Ponadto będzie to okres podsumowania Programu Rozwoju Subregionu 

Zachodniego. Biuro Związku będzie podejmowało szeroką współpracę z Wydziałem Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (dalej jako WRR), której 

efektem będzie wypracowanie dokumentów bilansujących. Harmonogram i zakres prac Koordynatora 

PRS będzie w dużym stopniu dyktowany oczekiwaniami i organizacją pracy przez WRR. Wypracowane 

dokumenty będą przekazywane do wiadomości Członkom Związku. 

 

2. Programowanie i wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014 – 2020:  

W roku 2014 realizowane będą działania związane z przygotowaniem Subregionu Zachodniego 

do wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

a w szczególności jednego z jego elementów – który stanowi instrument Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (dalej ZIT). Zasadniczy wysiłek będzie stanowiło ostateczne opracowanie dokumentów 

programowych dla ZIT Subregionu Zachodniego. 

Prace będą toczyły się w ramach powołanego Zespołu ds. opracowania projektu ramowego 

zintegrowanego programu regionalnego na lata 2014-2020 oraz Grupy Redakcyjnej do prac nad 

opracowaniem projektu ramowego zintegrowanego programu regionalnego na lata 2014-2020. Oba 

podmioty zostały powołane Zarządzeniem nr 00161/2011 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 

2 listopada 2011 roku. Ponadto wzorem roku 2012 i 2013 prace będą toczyły się również w ramach 

warsztatów organizowanych przez odpowiednie Wydziały Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, bądź to 

w Subregionie Zachodnim, bądź w siedzibie Urzędu w Katowicach. W pracach Zespołu uczestniczą 

pracownicy Biura. W 2014 roku planuje się dalszy udział w posiedzeniach Zespołu, które odbywają się 



 3/10 

zgodnie z informacjami przedstawianymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W ciągu 

roku będą sporządzane notatki i protokoły ze spotkań, które będą przekazywane do wiadomości 

Członkom Związku. Ponadto planuje się przesyłanie wszelkich dokumentów programowych, które 

zostaną wypracowane w toku posiedzeń, przed ich ostatecznym zatwierdzeniem, do konsultacji 

z Członkami Związku zgodnie ze wskazaniami i ustaleniami podjętymi podczas odbywających się 

posiedzeń. Tym samym Członkowie Związku Subregionu Zachodniego uzyskują realny wpływ na kształt 

oraz bezpośrednią informację na temat RPO na lata 2014-2020. 

W ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

z siedzibą w Rybniku, od 2012 roku funkcjonuje Grupa robocza ds. Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Stanowi ona ciało doradczo – konsultacyjne na 

poziomie pracowników merytorycznych, która zajmuje się konsultowaniem i opiniowaniem projektów 

i dokumentów programowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, a w kolejnych 

latach będzie miała aktywny udział w przygotowaniu dokumentów programowych ZIT na lata 2014 - 

2020. Grupa robocza podlega bezpośrednio Zarządowi Związku i składa mu sprawozdania ze swojej 

działalności. 

 

Ad. II. Komunikacja w Subregionie Zachodnim 

 

1. Budowa Sieci Dróg Głównych (SDG) 

SDG Subregionu Zachodniego to arterie komunikacyjne o bardzo dużym znaczeniu dla rozwoju 

południowo zachodniej części województwa śląskiego i całego województwa w ogóle. Część SDG 

stanowi Regionalna Droga Racibórz Pszczyna (RDRP), która jest również połączeniem z województwem 

opolskim. RDRP łączy w południowo - zachodniej części województwa śląskiego cztery drogi krajowe 

oraz autostradę A1. Drugą część SDG stanowi Droga Główna Południowa, która zapewni 

skomunikowanie oraz dojazd do autostrady A1, dla mieszkańców obszarów przygranicznych Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i Jastrzębia-Zdroju. 

Miasto Wodzisław Śląski pełniąc funkcję Lidera tego odcinka (porozumienie z gminami Godów, Mszana, 

Pszów, Rydułtowy), uzyskało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego środki na 

opracowanie dokumentacji środowiskowej oraz badań geologicznych dla drogi GP na odcinku od granicy 

gminy Mszana i miasta Jastrzębie-Zdrój do skrzyżowania z Drogą Wojewódzką nr 935 w Rydułtowach. 

W ramach ww. przedsięwzięcia wykonano Raport Oddziaływania na Środowisko oraz przeprowadzono 

szerokie konsultacje społeczne. Rok 2014 przyniesie dalszy postęp prac na odcinku, którego liderem jest 

Miasto Wodzisław Śląski. Ponadto Miasto Jastrzębie-Zdrój we własnym zakresie będzie realizowało 

w swoich granicach kolejny etap budowy Drogi Głównej Południowej. 
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W lutym 2012 roku gminy leżące na planowanym śladzie RDRP (Rudnik, Racibórz, Kornowac, 

Lyski, Gaszowice, Rydułtowy) podpisały stosowne porozumienie wyłaniające Miasto Racibórz jako lidera 

odcinka Rudnik - Rybnik. W październiku 2012 roku w Raciborzu Lider tego odcinka - Miasto Racibórz 

podpisało stosowne porozumienie z Marszałkiem Województwa Śląskiego  dotyczące wspólnej realizacji 

dokumentacji technicznej dla planowanej inwestycji, niezbędnej dla rozpoczęcia prac budowlanych. 

W 2013 roku w postępowaniu przetargowym został wyłoniony Wykonawca – Egis Poland Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie - z którym została podsiana w dniu 26.06.2013 r. umowa na wykonanie ww. 

dokumentacji technicznej. Wyłoniona firma wykonuje swoje zadania zgodnie z zaplanowanym 

harmonogramem i w 2014 roku ma zostać dokończona dokumentacja środowiskowa. Prawdopodobny 

termin zrealizowania zadania to 26.06.2016 r. 

Związek będzie w dalszym ciągu zabiegał w Zarządzie Województwa Śląskiego o traktowanie 

zarówno RDRP jak i DGP z taką samą wagą i priorytetem podczas wykonywania dokumentacji oraz 

późniejszej realizacji tych inwestycji.  

 

2.  Zintegrowany System Komunikacji Pasażerskiej 

Związek Subregionu Zachodniego zabiegał w minionych latach o utworzenie Zintegrowanego 

Systemu Komunikacji Pasażerskiej. Planowana koncepcja powyższego systemu, miała zawierać analizę 

systemu transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego oraz nakreślić ramowy plan rozwoju 

komunikacji. Dokument miał wskazać następujące elementy systemu: aktualne i możliwe potoki 

pasażerów, kierunki rozwoju komunikacji i konieczne inwestycje na rzecz rozwoju komunikacji 

w subregionie. Jednakże ze względu na brak źródeł dofinansowania dla opracowania koncepcji oraz brak 

możliwości ustalenia wspólnego stanowiska przez przewoźników operujących na obszarze Subregionu 

Zachodniego, prace nad koncepcją należy odsunąć w perspektywie kolejnych lat funkcjonowania 

Związku. 

W 2014 roku Związek będzie podejmował starania oraz będzie inicjował konsultacje i dyskusje 

z Marszałkiem Województwa Śląskiego, a także będzie poddawał stałej weryfikacji jakość i ilość połączeń 

kolejowych w Subregionie Zachodnim, świadczonych przez Koleje Śląskie - spółkę samorządu 

Województwa Śląskiego 

 

Ad. III.  Promocja turystyczna i gospodarcza 

 

W ramach tego zadania, Związek zamierza uczestniczyć w imprezach targowych wespół ze 

Śląską Organizacją Turystyczną. Udział Związku będzie finansowany ze środków własnych. Planuje się 

udział w 7 krajowych imprezach targowych, podczas których odbywać się będzie promocja Subregionu 

Zachodniego. 
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Ponadto planuje się uczestnictwo w lokalnych imprezach organizowanych przez samorządy 

Związku (np. dni gmin i miast, dożynki) w celu promowania oferty turystycznej regionu. Zakłada się 

także utrzymanie serwisu internetowego zawierającego ofertę gospodarczą, który pozwoli na 

udostępnianie potencjalnym inwestorom informacji o możliwościach prowadzenia działalności 

gospodarczej na obszarze Subregionu Zachodniego. 

 

Ad. IV. Działania lobbystyczne 

 

Pod pojęciem działań lobbystycznych rozumieć należy spotkania osobiste, korespondencję, 

informacje prasowe i inne instrumenty wywierania wpływu, mające na celu forsowanie wygenerowanych 

i wytworzonych w obrębie Związku opinii, poglądów itp. oraz ich podawanie do publicznej wiadomości. 

Promowane będą między innymi opinie Związku w sprawie projektów ustaw i rozporządzeń oraz 

innych aktów prawnych, wnioski o dofinansowanie projektów zgłaszanych przez Związek, jego 

Członków lub podmiotów publicznych z terenu Subregionu Zachodniego (poprzez wydawanie 

rekomendacji), propozycje uwzględnienia zadań inwestycyjnych na terenie Subregionu w planach 

rządowych lub wojewódzkich, udział przedstawicieli Subregionu w gremiach decydenckich (np. 

w regionalnych komitetach programowych).  

 

Ad. V. Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wykonującymi zadania 

w zakresie działalności pożytku publicznego stanowi jedną z form realizacji zadań Związku. W roku 

2014, zaplanowano dalszą współpracę ze Śląską Organizacją Turystyczną i innymi organizacjami 

pozarządowymi. Ponadto wspólnie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych i Forum Organizacji 

Pozarządowych Subregionu Zachodniego, Związek rozpoczyna realizację dwóch partnerskich projektów 

dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które pogłębią współpracę JST z NGO. Szczegółowy opis 

projektów znajduje się w pkt. VII, ppkt. 3 i 4. 

 

Ad. VI. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

 

Istotnym zadaniem realizowanym przez Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku 

jest stwarzanie warunków dla zapewnienia bezpośredniego dostępu do informacji mieszkańcom oraz 

kształtowanie świadomości społeczeństwa. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych wraz 

z powszechną dostępnością do nich pozwoli na dynamiczny wzrost gospodarki Subregionu i zwiększenie 

zatrudnienie oraz poziomu życia mieszkańców. 
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1. Serwis internetowy 

Oparty jest o domenę www.subregion.pl i rozwijany poprzez dodawanie kolejnych serwisów 

tematycznych. Strona internetowa o układzie portalowym zawiera skrypty analizujące kod strony 

pobierające dane z głównych witryn jednostek samorządu terytorialnego oraz ze stron Biuletynów 

Informacji Publicznej docelowo wyświetlając aktualności, ogłoszenia o zamówieniach publicznych, 

wybrane komunikaty, nabory pracowników w portalu Związku.  

W 2014 roku będzie kładziony nacisk na wypromowanie portalu wśród popularnych stron 

internetowych w regionie. Biuro Związku będzie prowadzić portal oraz uzupełniać go o treści, 

a także utrzymywać go w Internecie. Serwis będzie również służył wymianie informacji między 

Związkiem, a jego Członkami oraz przedstawieniu najistotniejszych ważnych spraw dla  samorządów 

Subregionu Zachodniego. Oprócz tego, zostanie poszerzony o kolejną zakładkę informacyjną, utworzoną 

w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej…”, na której będą pojawiać się informacje z zakresu 

rozpowszechniania i promowania założeń Modelu współpracy JST – NGO. 

 

Ad. VII. Inicjowanie i uczestnictwo w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską, Budżet 

Państwa i Samorząd Województwa 
 

Związek kontynuować będzie nieodpłatną pomoc doradczą dla swoich członków oraz w miarę 

możliwości finansowych i organizacyjnych inicjować lub przyłączać się do projektów korzystających 

z dofinansowania zewnętrznego. W ramach działań na 2014 rok Związek będzie realizować: 

 

1. Projekt „Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego”  
  

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

w partnerstwie z Miastem Wodzisław Śląski (Lider Projektu) i Fundacją Euro Nation będzie kontynuował 

realizację projektu w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który rozpoczął się w listopadzie 2011 r.  

 W ramach działań na 2014 rok przewiduje się dalszą, bieżącą koordynację projektu oraz 

merytoryczną jego realizację. Głównym zadaniem Związku będzie zarządzanie i wspieranie 

prawidłowego rozliczania projektu, w tym wsparcie w zakresie ogłoszenia przetargu nieograniczonego 

na rozbudowę sieci WiMAX, zakup sprzętu komputerowego oraz usługi dostępu do Internetu dla 

30 Beneficjentów Ostatecznych będących nowymi uczestnikami projektu w ramach zgody, jaką Lider 

Projektu, uzyskał od Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na zagospodarowanie oszczędności 

powstałych w projekcie. 

 Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród 90 gospodarstw 

domowych z terenu Wodzisławia Śląskiego poprzez budowę i modernizację infrastruktury niezbędnej do 
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dostarczania Internetu o wymaganej przepustowości, zakup sprzętu ICT, szkolenia, e-learning, 

utworzenie 6 dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych pracowni oraz dostarczanie bezpłatnego 

Internetu przez okres realizacji przedsięwzięcia oraz 5 lat trwałości projektu. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 100%. Jego wartość całkowita to: 

5 428 441,02 zł. Planowane zakończenie ww. przedsięwzięcia – kwiecień 2015 r. 

 

2. Projekt „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie 

Zachodnim Województwa Śląskiego 

 

 Projekt realizowany będzie w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w partnerstwie z 10 jednostkami 

samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego tj. Powiatem 

Rybnickim, Powiatem Wodzisławskim, Gminą Godów, Gminą Gorzyce, Gminą Lubomia, Miastem 

Jastrzębie-Zdrój, Gminą Marklowice, Miastem Radlin, Miastem Wodzisław Śląski i Gminą Miejską Żory. 

 Jego głównym celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych 

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do 

Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie 

w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy 

i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. 

 Grupą docelową projektu są gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe 

upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej czy systemu świadczeń 

rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, osoby 

niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka, samotni rodzice, osoby z grupy 50+, które spełniają określone kryterium 

dochodowe oraz dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin o niskim 

dochodzie. Grupa docelowa zostanie wybrana w procesie rekrutacji uczestników projektu. 

 Realizacja niniejszego przedsięwzięcia zakłada zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub 

dodatku funkcyjnego: Kierownika projektu, Specjalisty ds. finansowych, Specjalisty ds. merytorycznych 

oraz Specjalisty ds. zamówień publicznych na umowę cywilnoprawną. Oprócz tego w każdej JST zostanie 

zatrudniony Koordynator Samorządowy odpowiedzialny za proces rekrutacji, monitoring działań, 

wizyty kontrolne u Beneficjentów Ostatecznych oraz sprawną i rzeczową realizację projektu. Wszystkie 

zadania związane z zakupem sprzętu teleinformatycznego i usług z tym związanych, Lider czyli Związek 

zleci wykonawcy, który zostanie wyłoniony w przetargu nieograniczonym zgodnie z prawem zamówień 

publicznych.  
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 Realizacja projektu potrwa 18 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2014 r. Jego wartość całkowita 

kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka. 

 

3. Projekt „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji 

w Czerwionce – Leszczynach” 
 

 Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku w partnerstwie z Centrum Rozwoju 

Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny od 1 stycznia 2014 r. do 

30 czerwca 2015 r. realizować będzie projekt będący odpowiedzią na problem niskiej jakości współpracy 

z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie JST, brakiem zaangażowania w konsultacje 

polityk publicznych oraz brakiem systemu wspierającego aktywność społeczną.  

 Celem projektu jest wdrożenie modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, 

podniesienie jakości współpracy JST z NGO, również w strefie finansowej. Ponadto projekt zakłada 

stworzenie systemu integracji i wsparcia dla organizacjami pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 

poprzez opracowanie zasad wsparcia instytucjonalnego i animacyjno-informacyjnego, a także 

upowszechnianie i wypromowanie założeń Modelu Współpracy w 28 JST Subregionu Zachodniego. 

 Grupę docelową stanowi 8 organizacji pozarządowych działających na terenie Czerwionki-

Leszczyn (16 przedstawicieli) oraz 8 przedstawicieli samorządu lub jego jednostek organizacyjnych 

(MOK, OPS, MOSiR). W sumie w projekcie aktywny udział będą brać 24 osoby. 

 Związek Subregionu Zachodniego jako Partner będzie odpowiedzialny za rozpowszechnianie 

i promowanie założeń modelu współpracy JST z NGO. Na stronie internetowej Związku zostanie 

stworzona zakładka, na której pojawiać się będą informacje nt. modelowej współpracy, dobre praktyki 

opinie ekspertów a także przeprowadzone wywiady. Ponadto Związek odpowiedzialny będzie za 

zorganizowanie w 2015 roku konferencji podsumowującej realizację ww. projektu (zadania: wynajęcie 

sali, zatrudnienie prelegentów, moderatora, zorganizowanie poczęstunku, opracowanie i druk publikacji 

podsumowującej projekt). 

 W ramach zarządzania projektem Związek zatrudni Specjalistę ds. informacji (umowa o pracę 

¼ etatu) oraz Koordynatora Działań Partnera 2 (UCP na 20h/m-c). Oprócz tego, Partner 2 czyli Związek 

w 2014 roku będzie ponosił wydatki rozliczane w ramach kosztów pośrednich takie jak: koszty usług 

rachunkowych, usług sprzątania, materiałów biurowych, telefonu, czynszu i mediów, opłat pocztowych. 

 Projekt współfinansowany jest w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, 

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego. 

Jego wartość całkowita to 342 440,00 zł, w tym koszty Partnera 2 czyli Związku: 53 490,00 zł.  
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4.  Projekt „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”. 

  

Od grudnia 2013 r. Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku realizuje 

w partnerstwie z Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego projekt, którego realizacja 

wynika przede wszystkim z dużego zapotrzebowania w zakresie wypracowania i upowszechnienia 

wysokich standardów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w obszarze 

polityk publicznych i partycypacji mieszkańców w rozwoju lokalnym na obszarze Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego.  

 Jego celem projektu jest także utworzenie nowych narzędzi i instrumentów poprawiających 

współpracę mieszkańców z lokalnymi władzami, podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji oraz 

wzrost poziomu kultury współpracy międzysektorowej. Uczestnikami projektu będą zarówno 

przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak również administracji publicznej, w tym samorządowcy 

i urzędnicy.  

  Wśród wielu zadań przewidzianych do realizacji znalazły się te dotyczące edukacji i kooperacji, 

udział uczestników w seminariach dotyczących planowania i zarządzania relacjami w subregionie, 

identyfikacja i zarządzanie ograniczeniami występującymi w otoczeniu (stereotypy, role, ryzyka) oraz 

zapotrzebowania, bariery i ograniczenia. Istotnym zadaniem będzie również ulepszenie współpracy 

z mieszkańcami przy realizacji zadań publicznych (inicjatyw obywatelskich) finansowanych w ramach 

projektu. Działania te przyczynią się do sprawniejszego funkcjonowania samorządów w nim 

uczestniczących, a także poprawy efektywności i skuteczności świadczonych usług publicznych. Rozwój 

współpracy między jednostkami może stanowić istotny czynnik wpływający na poprawę sprawności 

funkcjonowania administracji publicznej w całym Subregionie.  

Do zadań Związku w ramach ww. przedsięwzięcia należy m.in.: rekrutacja uczestników projektu, 

organizacja konferencji sieciującej (wynajem sali, catering, wynagrodzenie panelistów), opracowanie 

4 analiz stanu obecnego, organizacja warsztatów tematycznych (wynajem sali), realizacja paneli 

eksperckich (wynagrodzenia ekspertów), opracowanie i druk raportu planowania strategicznego, 

organizacja w 2015 roku konferencji upowszechniającej (wynagrodzenie panelistów), badanie 

superwizyjne (wynagrodzenie eksperta)  a także zarządzanie projektem. 

 Wartość całkowita projektu to: 393 434,90 zł, w tym kwota kosztów Partnera: 97 980,10 zł. 

 Projekt współfinansowany jest w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V. Dobre rządzenie, 

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego. 
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5. Projekt „Sprawna komunikacja dzięki ePUAP w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” 
  

W III kwartale 2013 roku Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku w partnerstwie 

z Gminami: Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Lubomia, Marklowice, Świerklany oraz 3 powiatami 

ziemskimi: Raciborskim, Rybnickim i Wodzisławskim, przygotował i złożył do Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Sprawna komunikacja dzięki ePUAP 

w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” 

w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2.  Wzmocnienie potencjału administracji 

samorządowej, Podziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na obecnym etapie wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został 

przekazany do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów. W przypadku przyznania 

dofinansowania jego rzeczowa realizacja rozpocznie się w lutym 2014 roku i potrwa przez okres 

17 miesięcy tj. do 30 czerwca 2015 roku.  

 Głównym celem projektu jest wzrost poziomu wykorzystania ePUAP przy świadczeniu 

elektronicznych usług publicznych, podniesienie świadomości obywateli z zakresu ww. usług, 

utworzenie punktów potwierdzenia profili zaufanych czy szkolenia dla pracowników JST z zakresu 

świadczenia elektronicznych usług publicznych. 

Wartość całkowita projektu to 2 100 007,00 zł, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania to 

1 785 005,95 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 85%. Wkład własny stanowi 15% i jest to wkład niepieniężny, który zostanie 

wniesiony w postaci wynagrodzeń pracowników samorządowych urzędów stanowiących grupę 

docelową (10 JST). 

 


