Propozycje przedsięwzięć do realizacji w ramach ZIT KrOF
Oś priorytetowa

Nazwa potoczna

Typ projektu

Szacunkowa kwota
( mln zł.)

3.1
Przedsiębiorcza Małopolska

Strefy gospodarcze

Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie poprzemysłowym z
Zakładu Sprzętu Oświetleniowego Polan w Wieliczce.

6 mln

3.1
Przedsiębiorcza Małopolska

Strefy gospodarcze

Stworzenie i rozbudowa Wielickich Stref Aktywności Gospodarczej (strefa
Brzegi – Kokotów- Węgrzce Wielkie oraz klaster Wieliczka ul. Jedynaka i ul.
Krakowska) , wyposażonej w odpowiednią infrastrukturę wraz z budową
łącznika drogowego do Węzła Rybitwy (na odcinku gminy Wieliczka) jako
rozszerzenie stref inwestycyjnych w Subregionie.

44 mln

4.3
Regionalna polityka
energetyczna

Termomodernizacja + OZE

Termomodernizacja obiektów publicznych i mieszkaniowych na terenie
Miasta i Gminy Wieliczka

7 mln

4.3
Regionalna polityka
energetyczna

Termomodernizacja + OZE

Instalacja farmy fotolotnicznej na terenie Gminy Wieliczka

4,8 mln

4.5
Regionalna polityka
energetyczna

Niska emisja

Budowa / przebudowa sieci tras rowerowych oraz towarzyszących im
powiązań organizacyjnych z systemem transportu zbiorowego lub
indywidualnego na obszarze gminy Wieliczka.

27,2 mln

Szlak I – Podgórze – Wieliczka (most Powstańców Śląskich- ul. Na Zjeździe
– ul. Bolesława Limanowskiego – ul. Wieliczka skrzyżowanie Powstańców
Śląskich – ul. Wielicka Płaszów – ul. Wielicka skrzyżowanie Kamińskiego –
ul. Wielicka Dziecięcy Szpital Uniwersytecki - -ul. Węzeł Bieżanowski – ul.
Krakowska – Wieliczka ul. Kościuszki – Wieliczka Solne Miasto, Wieliczka
Kopalnia Soli – Wieliczka Rynek – Wieliczka ul. Sebastiana)
Szlak II – Kraków – Wieliczka Brzegi – Wieliczka Grabie – Niepołomice –
Niepołomice Staniątki – Wieliczka Zabawa – Wieliczka Kampus – Wieliczka
Kopalnia Soli – Wieliczka Arena Lekoatletyczna – Kraków Podgórze
Szlak III – trakt wałami wiślanymi (Wieliczka – Niepołomice – Igołomia
Wawrzeńczyce)
4.5
Regionalna polityka
energetyczna

Niska emisja

Budowa parkingów w systemie P & R w miejscowości Węgrzce Wielkie oraz
Kokotów

4 mln

4.5
Regionalna polityka
energetyczna

Niska emisja

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wieliczka

19 mln

7.2
Infrastruktura transportowa

Drogi

Bezkolizyjny wyjazd z Wieliczki w kierunku Krakowa (skrzyżowanie ulic
Krakowskiej i Kościuszki)

25 mln

9.7
Opieka społeczna

Dzienne Ośrodki Wsparcia dla
Osób Starszych w tym
Niepełnosprawnych

Rozwój Ośrodków wsparcia, w tym Ośrodków wsparcia zapewniających
opiekę osobom starszym o szczególnych potrzebach zdrowotnych. Ośrodki
takie oferują opiekę w ciągu dnia oraz usługi doświadczonych specjalistów pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, fizykoterapeutów.

1,2 mln

9.7
Opieka społeczna

Usługi opiekuńcze dla osób
starszych, niepełnosprawnych i
samotnych

Upowszechnianie wysokiej jakości usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z niepełnosprawnym
członkiem o szczególnych potrzebach zdrowotnych

605 tys .zł. / rocznie

9.7
Opieka społeczna

Asystent osoby
niepełnosprawnej

Zapewnienie wsparcia w formie asystenta osoby niepełnosprawnej dla
30 osób rocznie. Usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne na rzecz osób
niepełnosprawnych w środowisku tej osoby

180 tys. zł./ rocznie

9.7
Opieka społeczna

Utworzenie Centrum
Poradnictwa Specjalistycznego
dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie

Utworzenie Centrum Poradnictwa Specjalistycznego dla osób
doświadczających przemocy w rodzinie. Zatrudnienie specjalistów:
prawnika, psychologa i terapeuty, którzy świadczyć będą pomoc i
wsparcie osobom, które są zagrożone wystąpieniem przemocy w
rodzinie bądź doświadczają przemocy.

103 tys. zł. / rocznie

9.8
Ekonomia społeczna

Realizacja spółdzielni socjalnej Utworzenie spółdzielni socjalnej – zatrudnienie ok.10 osób
Współpraca podmiotów: Gminy Wieliczka – sektora publicznego
oraz sektora - organizacji pożytku publicznego

400 tys. zł. / rocznie

Małopolskie Miasto Tradycji
Górniczych w Wieliczce

Wybudowanie centrum regionalnego na potrzeby zachowania i kultywowania
historii obszaru tradycji i zwyczajów górniczych w oparciu o unikatowe
innowacyjne technologie multimedialne – interaktywne muzeum stanowiące
połączenie podziemnego tradycyjnego zwiedzania kopalni z nowoczesnymi
rozwiązaniami ekspozycyjnymi wydłużającymi czas pobytu w Wieliczce.

46 mln

--

Rewitalizacja kulturowa,
historyczna i spoleczna Wieliczki

Zagospodarowanie terenu, który będzie pełnił funkcję innowacyjnego parku
rozrywki ( min. kolejki, tor saneczkowy), wybudowanie tzw. parku miniatrur
tzw. Mini Polska”, amfiteatru, ścieżek spacerowych. Zagospodarowanie
obszaru “Stoku pod Baranem”

25 mln

--

Budowa kanalizacji zbiorczej

Budowa, przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej na terenie
gminy Wieliczka

60 mln

Budowa stacji uzdatniania wody

Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami oraz infrastrukturą

22 mln

--

--

--

--

„Bogucice” wraz z ujęciami wody,
budową i przebudową sieci
wodociągowych wraz z
infrastrukturą towarzyszących

towarzyszącą. Budowa i przebudowa odcinków sieci rozdzielczej, poprawa
infrastruktury technicznej.

Budowa dróg i połączeń
odbarczających miasto Wieliczkę
oraz uporządkowanie ruchu
w centrum miasta.

Budowa, przebudowa, rozbudowa : dróg łączących Wieliczkę z miastem
Kraków oraz połączeń z drogami szybkiego ruchu, wraz z towarzyszącą
infrastrukturą; skrzyżowań, rond, węzłów znajdujących się na terenie gminy
Wieliczka, obejść miasta i miejscowości w tym ich połączeń z sieciami dróg
wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażenie obiektów
inżynieryjnych ( w tym chodników, ścieżek rowerowych).

Budowa nowoczesnego kompleksu bibilotecznego wraz z sala kinowa 3D
Rewitalizacja kulturowa,
historyczna i społeczna Wieliczki oray wybudowanie / zaadaptowanie izby regionalnej na potrzeby
poprzez wybudowanie izby
kultywowania miejscowych tradycji i zwyczajów oraz historii obszaru.
regionalnej oraz budowę kompleksu
bibliotecznego wraz z salą kinową 3
D, pełniącego funkcję centrum
kulturalnego.

– - projekty poza obszarem tematycznym ZIT ale do ujęcia w dokumencie.

55 mln

10 mln

