
Propozycja  ujęcia  przez SW projektu  w       Programie Strategicznym Kapitał Intelektualny  

Tytuł projektu: Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Wieliczce
Lokalizacja projektu:/ Miejscowość:  miasto i gmina Wieliczka

Cele i zakres projektu:
Projekt zakłada: 

budowę Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Wieliczce, które będzie pełniło 
funkcje edukacyjne, sportowe i kulturalne. Budowa Centrum będzie obejmować następujące
elementy:

–  gimnazjum o profilu sportowym
– kompleks sportowy, obejmujący budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz stadion 

lekkoatletyczny i boisko 

Poziom realizacji przedsięwzięcia : w fazie projektowej, częściowo przygotowane pozwolenie na budowę, 

Subregionalny charakter:  przedsięwzięcie ma zasięg ponadlokalny,  gdyż swoim zasięgiem obejmie nie
tylko  dzieci  i  młodzież  z  obszar  gminy ale  także powiatu,   może  stanowić  doskonałe  uzupełnienie  dla
funkcjonującej  infrastruktury oświatowo-sportowej w Krakowie. Przedsięwzięcie obejmie oddziaływaniem
cały obszar  subregionu KOM. 

Wartość finansowa: 8 mln

Zgodność z polityką regionu:    
Projekt  jest  zgodny  z  polityką  rozwoju  regionu  w  zakresie  Obszaru  1  „gospodarka  wiedzy
i aktywności”SRWM,  zapewni dostępność do edukacji szkolnej oraz zwiększania jej jakości warunkując
tym samym kształtowanie talentów dzieci i młodzieży. Realizacja projektu wpisuje się również w Obszar 4.1
Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony”, działanie 4.1.2 , gdyż powstająca nowa infrastruktura
sportowa może pełnić również funkcje  obiektów widowiskowych. Wpłynie  to pośrednio na  poprawienie
jakości  życia  na  obszarze  gminy,  poprzez  rozwój  i  modernizację  infrastruktury,  wprowadzenie  ładu
przestrzennego. Polityka regionu zakłada zwiększenie dostępności do zapewnienia spójności terytorialnej
obszaru.

Oddziaływanie gospodarczo-społeczne:
Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności dla mieszkańców gminy i subregionu  do szkół w tym
profilowanych (profil sportowy) oraz  wpłynie na znaczną poprawę jakości  edukacji oraz organizacji działań
sportowych i kulturalnych wpływając na różnorodne strefy życia społecznego mieszkańców.

Analiza popytu: 
Gmina posiada korzystne warunki przestrzenne do budowy takiego kompleksu. Obecny stan infrastruktury
oświatowej w mieście Wieliczka jest niewystarczający (brak miejsc w szkołach, konieczność organizowania
nauki  na  zmiany,  przepełnione  klasy),  a  na  terenie  całego powiatu  wielickiego nie  ma  takiego obiektu
umożliwiającego edukację dzieci i młodzieży o profilu sportowym oraz organizację przedsięwzięć opartych
o tak bogatą bazę sportową. Z przeprowadzonej analizy dot. obecnej sytuacji oświatowo-infrastrukturalnej
oraz na podstawie licznych głosów mieszkańców Wieliczki istnieje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju
projekt. 

Koszty utrzymania, zdolność utrzymania projektu:
zgodnie z oceną dotyczącą zapewnienia bieżącego funkcjonowania projektu w wymiarze organizacyjnym
oraz  finansowym,  wnioskodawca  posiada  kadrę,  doświadczenie  i  zaplecze  techniczne  pozwalające  na
prawidłową realizację projektu..  Założenia projektu są zgodne z wymogami technicznymi  i  regulacjami
prawnymi, zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny. Planowane wydatki kwalifikowane  są
zgodne z przyjętymi założeniami programu, są niezbędne i w pełni uzasadnione, została przeprowadzona
analiza  finansowa  przedsięwzięcia  co  zapewnia  wykonalność  finansową  projektu.  Sytuacja  finansowa
wnioskodawcy  nie zagraża realizacji projektu i utrzymaniu jego trwałości.



Harmonogram realizacji:  I-IV kwartał 2014, I-IV kwartał 2015
Całkowity koszt: 8 mln.
Budżet wnioskodawcy: 1,6 mln
Inne środki: 6,4 mln.
opis innych środków: ue, Minister Sportu

Komplementarność:
przedmiotowa:  projekt ten mieści się w typach wspieranych przedsięwzięć zarówno w ramach MRPO, oraz
projekty realizowane w ramach EFRR. 
przestrzenna:  obszar interwencji dotyczy miasta i Gminy Wieliczka – subregion KOM 
aspekt zewnętrzny  :   powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 1.1. „Rozwój
kapitału intelektualnego oraz z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020, działanie 1.3.1 Rozwój
kapitału intelektualnego, w tym ludzkiego i społecznego”. 

 


