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WSTĘP

Szanowni Państwo,

Kielecki Obszar Funkcjonalny (KOF) tworzy miasto Kielce i 12 gmin ościennych. Misją 
gmin działających w porozumieniu, jest współpraca w zakresie realizacji Strategii Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych, odpowiadającej na wyzwania społeczne, gospodar-
cze i przestrzenne dotykające mieszkańców i przedsiębiorców obszaru funkcjonalnego. 

W perspektywie finansowej 2014-2020  gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego  
założyły realizację 55 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego 2014 -2020. Projekty te są realizowane w ramach Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych, nowego instrumentu, promującego partnerski model współpracy 
jednostek samorządu terytorialnego, w celu synergii działań i rozwiązywania wspólnych 
problemów.

W katalogu projektów inwestycyjnych realizowanych na terenie KOF największą 
grupę stanowią przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej 
i promowaniu strategii niskoemisyjnych m.in. poprzez termomodernizację obiektów 
użyteczności publicznej, modernizację źródeł gminnego oświetlenia ulicznego, budowę 
i przebudowę ścieżek rowerowych jako wsparcia zrównoważonej mobilności miejskiej. 
W ramach dwóch dużych projektów drogowych zwiększona została dostępność komuni-
kacyjna Kielc - rdzenia obszaru funkcjonalnego. Na terenie gmin KOF realizowane są też 
projekty służące ochronie różnorodności biologicznej i wykorzystaniu lokalnych zasobów 
przyrodniczych, a także edukacji i promocji ekologicznej.

Należy też pamiętać, że Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obsza-
ru Funkcjonalnego to nie tylko przedsięwzięcia w infrastrukturę, na których skupia 
się niniejsza publikacja, ale również projekty nakierowane na realizację działań 
społecznych, wspieranych poprzez dofinansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Są to projekty mające na celu rozwój przedsiębiorczo-
ści, kształcenie zawodowe, rozwój opieki żłobkowej, przedszkolnej, 
organizację dodatkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych 
czy rozwój programów zdrowotnych.

 
Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce



PROJEKTY REALIZOWANE



Efektywność energetyczna w sektorze publicznym 
– ZIT KOF –

1. RPSW.06.01.00

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej w gminie Piekoszów - II etap

W 2019 roku gmina Piekoszów rozpoczęła 
realizację II ww. etapu projektu. Zakończenie 
robót i rozliczenie projektu zaplanowano na 
koniec 2022r. 

Inwestycja ta obejmuje  7 obiektów (budyn-
ków), o łącznej powierzchni 9.542,83 m2:

1) Szkołę Podstawową w Brynicy,
2) Szkołę Podstawową w Rykoszynie,
3) Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni,
4) Zespół Oświatowych Placówek Integracyj-

nych w Micigoździe,
5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Piekoszowie,
6) Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie, 

ul. Częstochowska 85A,
7) Szkołę Podstawową w Zajączkowie.
Założeniem inwestycji jest poprawa efektyw-

ności energetycznej w ww. budynkach, zmniej-
szenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powie-
trza oraz wygenerowanie oszczędności w zakre-
sie zużycia energii cieplnej i elektrycznej. 

W budynkach wykonano następujące prace: 
docieplenie ścian, częściowa wymiana okien oraz 
drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów 
grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do 

źródła ciepła zasilanego biomasą. Dachy zostały 
docieplone i wyposażone w instalację fotowolta-
iczną zgodnie z wynikami audytów energetycz-
nych. Dodatkowo we wszystkich obiektach 
wymieniono oświetlenie wewnętrzne na energo-
oszczędne typu LED. 

Wartość ogółem:              7 421 229,70  PLN

Dofinansowanie UE:             5 345 681 PLN

Wkład własny:              2 075 548,70 PLN

Okres realizacji projektu:                   2019 - 2022



PO REALIZACJIPRZED REALIZACJĄ



Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie: 
gminy Morawica 
Zadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego 
pawilonu szpitalnego w Morawicy 
Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach

Przedmiot projektu dotyczy termomoderniza-
cji pięciu budynków zlokalizowanych na terenie 
gminy Morawica tj. budynek byłego pawilonu 
szpitalnego w Morawicy, Zespołu Szkół w Brzezi-
nach, Zespołu Placówek Oświatowych w Morawi-
cy, Agronomówki w Dębskiej Woli w którym zloka-
lizowana jest biblioteka oraz budynek Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Chmielowicach. Zakres 
projektu obejmuje ocieplenie przegród stropoda-
chu i ścian, wymianę okien, drzwi, oświetlenia na 
LED, wymianę źródeł ciepła wraz z przebudową 
systemów grzewczych i instalacji ciepłej wody 
użytkowej, przebudowę systemów wentylacyj-
nych oraz montaż instalacji wykorzystującej 
odnawialne źródła energii.

 Celem projektu jest kompleksowe uporządko-
wanie gospodarki energetycznej w budynkach 
poprzez dążenie do zmniejszenia zapotrzebowa-
nia przez obiekty te na energię. Realizacja projek-
tu przyczyni się do zmniejszenia emisji zanie-
czyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza 
generowanych przez obiekty. Spowoduje to obni-
żenie ich energochłonności oraz szkodliwego 
oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko 
i zdrowie ludzi, a w konsekwencji zmniejszając 
koszty ich utrzymania (szczególnie w sezonie 
grzewczym). W sposób znaczący odciążając 
budżet gminy Morawica, jak również poprawiając 

atrakcyjność 
i jakość życia miesz-
kańców okolicy, w której 
obiekty te są zlokalizowane.

Wartość ogółem:              18 068 408,86 PLN

Dofinansowanie UE:             7 130 219,15 PLN

Wkład własny:              10 207 501,22 PLN

Okres realizacji projektu:             2016- 2023



PO REALIZACJIPRZED REALIZACJĄ



Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek 
rowerowych na terenie gminy Zagnańsk

Projekt „Rozwijanie infrastruktury niskoemi-
syjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na 
terenie gminy Zagnańsk” jest zaplanowany jako 
budowa ok 5,5 kilometrowej ścieżki rowerowej 
łączącej miasto Kielce z gminą Zagnańsk. Celem 
głównym projektu jest promowanie ekologiczne-
go transportu poprzez budowę ścieżek rowero-
wych na obszarze KOF. Istotnym efektem prze-
prowadzenia inwestycji, będzie znaczne obniże-
nie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez: 
ograniczenie wykorzystania pojazdów spalino-
wych do transportu lokalnego, wprowadzenie 
ułatwień do korzystania z ekologicznych form 
transportu – budowa ścieżki rowerowej, promo-
wanie wykorzystania rowerów w transporcie 

lokalnym oraz turystyce, dzięki 
budowie nowoczesnej infrastruktu-
ry w postaci ścieżki rowerowej oraz 

punktów obsługi rowerów.

Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz 
zrównoważona mobilność miejska

– ZIT KOF –

2. RPSW.06.02.00

Wartość ogółem:              8 534 083,71 PLN

Dofinansowanie UE:             4 607 004 PLN

Wkład własny:              3 927 079,71 PLN

Okres realizacji projektu:              2017 - 2023

Długość wybudowanych dróg 
dla rowerów [km]:              5,5



Budowa ścieżek rowerowych na terenie 
gminy Piekoszów

Realizację projektu pn. „Budowa ciągów rowe-
rowych w gminie Piekoszów” rozpoczęto w 2018 
roku, a zakończenie zaplanowano na koniec 
czerwca 2023 roku. 

Projekt obejmuje budowę dwóch ciągów ście-
żek rowerowych o łącznej długości 3,08 km. 
Nawierzchnia wykonana zostanie w technologii 
bitumicznej na podbudowie z kruszywa. Dodatko-
wo wzdłuż wybudowanych ścieżek zostanie 
zamontowane oznakowanie oraz energooszczęd-
ne oświetlenie. Trasy rowerowe będą pełnić funk-
cję korytarzy transportowych, mających na celu 
obniżenie emisji substancji szkodliwych do 
powietrza oraz zwiększą bezpieczeństwo uczest-
ników ruchu drogowego. Planowana jest budowa 
dwóch ścieżek rowerowych relacji:

Jaworznia – Janów - dł. około 1,8 km,
Piekoszów – Wincentów - dł. około 1,3 km. 

Wartość ogółem:              3 057 396,30 PLN

Dofinansowanie UE:             2 173 786,86 PLN

Wkład własny:              883 609,44 PLN

Okres realizacji projektu:              2018 - 2023

Długość wybudowanych dróg 
dla rowerów [km]:              3,08



Przedmiotem projektu jest budowa i moderni-
zacja ścieżek rowerowych w Kielcach oraz stwo-
rzenie spójnego systemu dróg dla rowerów będą-
cych elementem zrównoważonej mobilności miej-
skiej. Zwiększenie transportu rowerowego i rezy-
gnacja z części podróży transportem samochodo-
wym wpłynie na obniżenie emisji substancji 
szkodliwych do powietrza w Kieleckim Obszarze 
Funkcjonalnym. Celem projektu jest rozwój 
systemu ścieżek rowerowych w gminie Kielce 
oraz zwiększenie liczby osób korzystających 
z dróg dla rowerów. Projekt przewiduje budowę 
ścieżek rowerowych o nawierzchni z betonu 
asfaltowego, przebudowę chodników, zjazdów, 

kolidującej sieci infrastruktury technicznej, ziele-
ni, odwodnienie na potrzeby ścieżki rowerowej. 
Realizacja projektu będzie stanowić uzupełnienie 
i połączenie z obecnie istniejącą infrastrukturą 
oraz połączenie z istniejącymi bądź budowanymi 
drogami dla rowerów w sąsiednich gminach KOF. 
Nowo projektowane odcinki dróg rowerowych 
nawiązują do Trasy Rowerowej w Polsce Wschod-
niej. Projekt wpisuje się w strategiczne działania 
na rzecz uporządkowania i rozwoju systemu ście-
żek rowerowych w KOF oraz potwierdza ponadlo-
kalny charakter przedsięwzięcia. 

Wartość ogółem:              10 831 276,11 PLN

Dofinansowanie UE:             8 791 632,87 PLN

Wkład własny:              2 039 643,24 PLN

Okres realizacji projektu:

Długość wybudowanych dróg 
dla rowerów [km]:              10,47

2018 – 2022

Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce 
jako element zrównoważonej mobilności miejskiej



Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF 
na obszarze gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego

Projekt obejmuje działania inwestycyjne, pole-
gające na budowie centrum przesiadkowego 
w miejscowości Suków. W ramach projektu zosta-
nie wybudowana zajezdnia (zatoka przystanko-
wa), parking rowerowy i samochodowy dla osób 
przyjeżdżających, aby mogli kontynuować podróż 
komunikacją zbiorową. Centrum będzie wyposa-
żone m.in. w poczekalnie z zapleczem sanitarno-

-socjalnym, miejscem dla matki z dzieckiem. 
Centrum będzie dostosowane do korzysta-
nia przez osoby niepełnosprawne. Infra-

struktura centrum będzie oparta o TIK, 
z bezpłatnym dostępem do internetu. 
Celem projektu jest poprawa stanu 

infrastruktury komunikacji 
lokalnej sprzyjającej uspraw-

nieniu mobilności miejskiej 
i korzystania z atrak-
cyjności obszaru gmi- 

ny Daleszyce, rów-
nież w ramach pro- 

mowania strategii 
niskoemisyjnych. 

Liczba wybudowanych obiektów „parkuj 
i jedź”  1 szt . Miejsc postojowych w wybudowa-
nych obiektach „parkuj i jedź” 47 szt.  Miejsc 
postojowych dla osób niepełnosprawnych 
w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” 
3 szt. Wybudowanych obiektów „Bike&Ride” 1 szt. 
Stanowisk postojowych w wybudowanych obiek-
tach „Bike&Ride ”  16 szt.

Wartość ogółem:              2 854 100 PLN

Dofinansowanie UE:             1 849 555,96 PLN

Wkład własny:              1 004 544,04 PLN

Okres realizacji projektu:              2020 - 2022



Przebieg trasy ścieżki zaplanowano na obsza-
rze gminy Nowiny. Początek i koniec ścieżki przy 
ul. Dobrzączki w miejscowości Szewce.  W ramach 
niniejszej inwestycji planuje się zbudowanie 
ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej. Ścieżka 
będzie posiadała  nawierzchnię naturalną grun-
towo - tłuczniową pokrywającą się z obecnie 
użytkowanymi ciągami pieszymi. Łączna długość 
ścieżki wyniesie ponad  3,0 km. W ramach zamó-
wienia przewiduje się zlokalizowanie trzech przy-
stanków edukacyjnych w skład których będą 
wchodziły deszczochrony o wymiarach minimum 
4,0 na 4,8 m wraz z ławami i stołem z bali drew-
nianych. 

Przewidywane do wykonania prace obejmują: 
Punkty edukacyjne - deszczochrony wraz ze 
stołem i ławami 3 szt. Oznakowanie trasy: usta-
wienie tabliczek/drogowskazów 6 szt. Wykonanie 
totemów 6 szt. Wykonanie i montaż tablic infor-
macyjnych 6 szt. Wykonanie stopni 100 szt. 
Wykonanie i montaż sylwetek zwierząt z wikliny 
8 szt. Stworzenie aplikacji mobilnej - opracowa-
nie i jej wdrożenie.  

Ścieżka taka będzie nową, dodatkową atrak-
cją dla turystów odwiedzających Jaskinię Raj,  
dla użytkowników pobliskich ścieżek rowero-
wych, a także dla mieszkańców terenu ZIT KOF. 

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej 
na terenie gminy Nowiny

Wartość ogółem:             578 814,00 PLN

Dofinansowanie UE:            491 991,90 PLN

Wkład własny:             86  822,10 PLN

Okres realizacji projektu:             2022 - 2023

Ochrona i wykorzystanie obszarów 
cennych przyrodniczo

– ZIT KOF –

3. RPSW.06.03.00



Głównym celem projektu jest ochrona obsza-
rów cennych przyrodniczo znajdujących się na 
terenie gminy Zagnańsk oraz wykorzystanie 
zasobów przyrodniczych w rozwoju społeczno-
-gospodarczym gminy. Projekt przewiduje zago-
spodarowanie terenu wokół trzech zbiorników 
poprzez m.in: budowę ścieżek pieszych wzdłuż 
których rozmieszczone zostaną tablice informa-
cyjno – edukacyjne, budowa parkingów, małej 
architektury, skanalizowanie terenu. Zbiorniki 
znajdują się w miejscowościach Kaniów, Umer, 
oraz Zachełmie. Projekt zakłada poprawę i ochro-
nę obszarów cennych przyrodniczo, a tym 
samym trwałe zachowanie wszystkich elemen-
tów różnorodności biologicznej w miejscach ich 
naturalnego występowania oraz zagrożonych 
gatunków. Teren wokół zbiorników będzie 
dostępny dla mieszkańców gminy Zagnańsk oraz 
sąsiednich gmin należących do Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego. Zadanie realizowane 

zgodnie ze Strategią Zinte-

growanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 

Liczba przebudowanych lub zmodernizowa-
nych obiektów turystycznych i rekreacyjnych 
3 szt. Wspartych form ochrony przyrody 2 szt.

Wartość ogółem:              4 932 041,33 PLN

Dofinansowanie UE:             2 921 722 PLN

Wkład własny:              2 010 319,33 PLN

Okres realizacji projektu:             2018 - 2022

Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez 
zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk



Celem projektu jest przywrócenie obszarowi 
wokół zbiornika "Andrzejówka" funkcji promującej 
przyrodę i różnorodność biologiczną wśród 
mieszkańców i turystów. Realizacja projektu 
wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzy-
stania i poznania zasobów przyrodniczych 
poprzez kanalizację ruchu turystycznego na 
zagospodarowanym terenie, pozwoli wybudować 
wśród społeczności właściwy stosunek do przy-
rody i jej ochrony. Przedmiotem II etapu projektu 
będzie rozbudowa ścieżki edukacyjnej wokół 
zbiornika Andrzejówka poprzez utworzenie 
dodatkowego ciągu pieszo - rowerowego po 
istniejących szlakach/ trasach szutrowych o 
nawierzchni przepuszczalnej np. betonowe kraty 
zasypywane żwirkiem, z tablicami edukacyjnymi 
na temat gatunków przyrodniczych występującej 
flory i fauny oraz małą architekturą typu ławki, 
ławostoły, kosze na odpady i innymi formami 
promocji i edukacji. Przewiduje się nasadzenia 

nowych gatunków roślin. Działania inwestycyjne 
nakierowane będą na ochronę istniejącej przyro-
dy i różnorodności biologicznej z jednoczesnym 
udostępnieniem jej mieszkańcom i zapoznaniem 
ich z elementami rodzimej przyrody. Powstała 
infrastruktura stworzy miejsce do edukacji ekolo-
gicznej młodego pokolenia i pozwoli wybudować 
wśród społeczności właściwy stosunek do przy-
rody i jej ochrony. 

Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka 
wraz z terenem przyległym w celu ochrony 
różnorodności biologicznej - etap II, gmina Chmielnik

Wartość ogółem:              1 700 000 PLN

Dofinansowanie UE:             1 445 000 PLN

Wkład własny:              255 000 PLN

Okres realizacji projektu:                   2021 - 2023



Celem projektu jest ochrona obszarów 
cennych przyrodniczo znajdujących się na terenie 
gm. Zagnańsk oraz wykorzystanie zasobów przy-
rodniczych w rozwoju społeczno-gospodarczym 
gminy. Projekt przewiduje zagospodarowanie 
terenu wokół pomnika przyrody „Dąb Bartek” 
poprzez budowę ścieżki edukacyjnej. W ramach 
projektu wykonane zostaną m.in: elementy ścież-
ki edukacyjnej: rzeźby zwierząt i grzybów (ok. 10 
szt.), urządzenie edukacyjne kretowisko, stół do 
gry w szachy, inne elementy infrastruktury edu-
kacyjnej (stół edukacyjny, tablica gatunkowa 
przedstawiająca występujące na obszarze cenne 
gatunki roślin i zwierząt), tablice edukacyjne 
z modułem dźwiękowym), plac zabaw, strefa dla 
seniorów. 

W ramach działań powstaną również wierzch-
nie z kostki brukowej betonowej, asfaltowa, 
trawiasta - biologicznie czynna, parking. Inwesty-
cja będzie realizowana na Suchedniowsko - Oblę-
gorskim OCHK oraz Suchedniowsko - Oblęgorskim 
Parku Krajobrazowy – otulina w miejscowości 
Zagnańsk. Projekt zakłada poprawę i ochronę 
obszarów cennych przyrodniczo, a tym samym 
trwałe zachowanie wszystkich elementów 
różnorodności biologicznej w miejscach ich natu-
ralnego występowania oraz zagrożonych gatun-
ków. Teren zagospodarowany w ramach projektu 
będzie dostępny dla mieszkańców gminy 
Zagnańsk oraz sąsiednich gmin 
należących do KOF. Zadanie reali-
zowane jest zgodnie ze Strategią 
ZIT KOF. 

Wartość ogółem:                             5 166 387,66 PLN

Dofinansowanie UE:                           2 180 931,57 PLN

Wkład własny:             2 985 456,09 PLN

Okres realizacji projektu:            2021 - 2023

Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody 
„Dąb Bartek” w gminie Zagnańsk



Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa
– ZIT KOF –

4. RPSW.06.06.00

Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz 
wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego

Przedmiotem realizowanego projektu jest 
budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Kielcach na terenie miasta Kielce 
w okresie stycznia 2017 do grudnia 2022 r.  
Zakres zadań obejmuje prace budowlane: utwo-
rzenie kompleksu budynków dydaktycznych 
o różnej funkcji wraz z zagospodarowaniem oraz 
zakup, instalację i uruchomienie wyposażenia 
pracowni do praktycznej nauki zawodu.  Głów-
nym celem jest zwiększenie dostępności do 
kształcenia zawodowego oraz rozwój potencjału 
edukacyjnego miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego poprzez utworzenie nowoczesnej 
infrastruktury szkolnictwa zawodowego i eduka-
cji ustawicznej. Ponadto celem jest poprawa 
atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego 

poprzez dostęp uczniów i słuchaczy do nowocze-
snej placówki wyposażonej w najnowsze pomoce 
dydaktyczne zgodne z potrzebami lokalnego 
rynku pracy oraz poprawa sytuacji na święto-
krzyskim rynku pracy w zakresie dostęp-
ności wykwalifikowanych kadr 
w zawodach deficytowych.

Wartość ogółem:              49 106 961 PLN

Dofinansowanie UE:             34 327 800 PLN

Wkład własny:              14 779 161 PLN

Okres realizacji projektu: 2017 – 2022



PROJEKTY ZREALIZOWANE



Efektywność energetyczna w sektorze publicznym 
– ZIT KOF –

5. RPSW.06.01.00

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie: 
gminy Daleszyce
Projekt obejmuje działania inwestycyjne 

w dwóch budynkach użyteczności publicznej 
    w miejscowościach Szczecno i Brzechów 

na terenie gminy Daleszyce, polegają-
ce na kompleksowej, głębokiej te- 
rmomodernizacji z wykorzystaniem 

OZE. W ramach projektu wykona-
ne zostanie ocieplenie obiektów 

przez ocieplenie ścian ze- 
wnętrznych, stropu, 
dachu, wymiana okien 

i drzwi zewnę- 

trznych, a także modernizacja instalacji C.O. 
i CWU. W obiektach wymianie ulegnie oświetlenie 
wewnętrzne oraz zainstalowana zostanie insta-
lacja OZE – panele fotowoltaiczne do produkcji 
energii elektrycznej. Dopasowanie metody i tech-
nologie wykonania prac są uzależnione od 
wyniku audytu efektywności energetycznej 
budynku oraz będą wynikać z Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej w zakresie ograniczenia emisji 
CO2, gazów cieplarnianych czyli ograniczenia 
szeroko pojętej niskiej emisji. Projekt będzie reali-
zowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Celem 
ogólnym projektu jest zwiększenie efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym w gminie 
Daleszyce przez modernizację i termomoderniza-
cję budynków użyteczności publicznej oraz obni-
żenie emisji substancji szkodliwych do powietrza 
dzięki wykorzystaniu OZE i wymianie oświetlenia.

Wartość ogółem:              2 437 000 PLN

Dofinansowanie UE:             1 502 470,48 PLN

Wkład własny:              934 529,52 PLN

Okres realizacji projektu:             2021 - 2022



W TRAKCIE REALIZACJI PO REALIZACJI



Celem projektu było zwiększenie efektywno-
ści energetycznej trzech budynków użyteczności 
publicznej poprzez zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii, modernizację c.o., docieplenie 
stropodachu/dachu i ścian zewnętrznych, moder-
nizację wentylacji, a także wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej.  Projekt to pełna głęboka 
kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków, użytkowanych jako szkoły podstawo-
we w Bolminie, Polichnie i Starochęcinach. Działa-
nia wpłynęły na poprawę środowiska naturalne-
go znacznie ograniczając emisję zanieczyszczeń 
do powietrza, na polepszenie komfortu użytko-
wania budynku zapewniając właściwą wymianę 
powietrza.

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 
1687GJ/rok. Liczba zmodernizowanych energe-
tycznie budynków 3szt. Powierzchnia użytkowa 
budynków poddanych termomodernizacji 
5790,98m2. Ilość zaoszczędzonej energii elek-

trycznej 48MWh/rok. Zmniejszenie 
zużycia energii końcowej w wyniku reali-
zacji projektów 1857GJ/rok. Szacowany roczny 
spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równo-
ważnika 203,05CO2/rok. Zmniejszenie rocznego 
zużycia energii pierwotnej w budynkach publicz-
nych 791858kWh/rok. Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków 3 szt. Powierzchnia 
użytkowa budynków poddanych termomoderni-
zacji 5790,98m2.

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie: gminy Chęciny

Wartość ogółem:              10 059 687,86 PLN

Dofinansowanie  UE:             6 130 215,08 PLN

Wkład własny:              3 929 472,78 PLN

Okres realizacji projektu:             2015 - 2018



PO REALIZACJIPRZED REALIZACJĄ



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie:
gminy Chęciny - etap II

Celem projektu było zwiększenie efektywno-
ści energetycznej budynku użyteczności publicz-
nej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł 
energii, modernizację c.o., docieplenie stropoda-
chu i ścian zewnętrznych, modernizację wentyla-
cji, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 
Prace objęły także wymianę kotła grzewczego 
z olejowego na gazowy, montaż powietrznej 
pompy ciepła oraz wymianę oświetlenia na ener-
gooszczędne. 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 
1,61MWh/rok. Ilość zaoszczędzonej energii ciepl-
nej 189GJ/rok. Zmniejszenie zużycia energii 
końcowej w wyniku realizacji projektów 
650GJ/rok. Szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych 59tony równoważnika/-
CO2/rok. Zmniejszenie rocznego zużycia energii 
pierwotnej w budynkach publicznych 
225538kWh/rok. Liczba zmodernizowanych ener-

getycznie budynków 1 szt. Powierzchnia użytko-
wa budynków poddanych termomodernizacji 
705,18m2.

Wartość ogółem:              3 125 547,98 PLN

Dofinansowanie UE:             1 353 950,64 PLN

Wkład własny:              1 771 597,34 PLN

Okres realizacji projektu:             2016 - 2020



Przedmiotem projektu była termomoderniza-
cja czterech budynków użyteczności publicznej 
pełniących ważne funkcje w życiu publicznym 
i społecznym gminy: Gimnazjum im. generała 
Kazimierza Tańskiego w Chmielniku wraz z salą 
gimnastyczną i łącznikiem, Samorządowe Przed-
szkole w Chmielniku, Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Chmielniku, świetlica wiej-
ska w Sędziejowicach.

 Projekt przyczynił się do zwiększenia efek-
tywności energetycznej; racjonalnego wykorzy-
stania energii; zmniejszenia sezonowych strat 
ciepła przez poszczególne budynki. W celu osią-
gnięcia założonych celów zostały podjęte nastę-
pujące działania: ocieplenie obiektów, wymiana 
okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na 
energooszczędne, przebudowa systemów grzew-
czych, systemów wentylacji, systemów wodno-
-kanalizacyjnych stanowiących integralny 
system instalacji wewnętrznych, wymianą źródła 
ciepła w 2 budynkach poprzez likwidację kotłow-
ni na opał stały i zainstalowanie kotłów na gaz, 
instalacja systemów chłodzących, w tym również 
z OZE itp. 

Bardzo zły stan technicz-
ny budynków w/w powodo-
wał duże straty ciepła 
i emisję do atmosfery 
szkodliwych substancji 
i gazów cieplarnianych. 
Wiązało się to z większymi 
kosztami eksploatacji i utrzymania placówek, 
które odgrywają dużą rolę w życiu publicznym 
gminy. Zwiększenie efektywności energetycznej, 
która łączy w sobie cele gospodarcze i społecz-
ne, przyczyniła się dodatkowo do zmniejszenia 
emisyjności gospodarki. 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie: gminy Chmielnik

Wartość ogółem:                  5 286 198,64 PLN

Dofinansowanie UE:                            3 807 333,52 PLN

Wkład własny:                       1 030 943,53 PLN 

Okres realizacji projektu:              2015 - 2018



PO REALIZACJI



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie:
gminy Chmielnik - etap II

Z dniem 30.09.2020 roku zakończyła się reali-
zacja projektu pn. "Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej -etap II".

Celem projektu była termomodernizacja 
trzech budynków użyteczności publicznej pełnią-
cych ważną funkcję w życiu publicznym i społecz-
nym gminy.

Projekt przyczynił się do zwiększenia efek-
tywności energetycznej, racjonalnego wykorzy-
stania energii przy tym zmniejszenia sezonowych 
strat ciepła przez poszczególne budynki.

W zakres przeprowadzonych prac wchodziła 

termomodernizacja budynku: Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kotlicach, Środowiskowego Domu 
Samopomocy/świetlicy wiejskiej w Zreczu 
Dużym, Urzędu Miasta i gminy w Chmielniku/ 
Straż Miejska.

Wartość ogółem:                                2 251 542,87 PLN

Dofinansowanie UE:             1 735 157,79 PLN

Budżet państwa:              99 139,87 PLN

Wkład własny:                              417 245,21 PLN

Okres realizacji projektu:              2016 - 2020

PO REALIZACJI



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie:
gminy Miedziana Góra

Głównym zamierzeniem projektu była popra-
wa i  zwiększenie efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej oraz zmniej-
szenie emisji substancji szkodliwych do środowi-
ska. Przeprowadzone w jego ramach działania 
korzystnie wpłynęły również na środowisko 
naturalne w gminie poprzez zwiększenie udziału 
energii odnawialnej. Służyć temu miał między 
innymi montaż instalacji fotowoltaicznej w obiek-
tach poddawanych termomodernizacji.  Budynki 
objęte projektem: Zespół Szkół w Kostomłotach 
Drugich, Zespół Szkół w Ćmińsku, Szkoła Podsta-
wowa w Porzeczu, Samorządowy Ośrodek Zdro-
wia w Kostomłotach Drugich w gminie Miedziana 
Góra.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował 
między innymi wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych 
i  stropodachów, modernizację instalacji central-
nego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 
Zostały także wymienione rury, grzejniki oraz 
wentylacja mechaniczna. Ponadto zamontowano 
system zarządzania energią: zawory regulacyjne, 
termostatyczne, czujniki temperatury, regulatory 
czy liczniki ciepła. Dodatkowo przeprowadzono 
modernizację instalacji wodociągowych i wypo-
sażono obiekt w energooszczędne oświetlenie 
wewnętrzne. Dodatkowo w Ośrodku Zdrowia 
w Kostomłotach Drugich zainstalowano windę 
osobową, dzięki której obiekt stał się 
w pełni dostosowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami ruchowy-
mi, seniorów czy kobiet w ciąży.

Wartość ogółem:              10 231 136,73 PLN

Dofinansowanie UE + BP:             8 399 809,64 PLN

Wkład własny:              1 831 327,09 PLN

Okres realizacji projektu:             2017 - 2020



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie:
gminy Górno

Projekt obejmował modernizację budynków 
polegającą na: wymianie pieców na opał stały na 
kotły spalające pellet, ociepleniu obiektów, 
wymianie oświetlenia na energooszczędne, prze-
budowie systemów grzewczych, systemów wen-
tylacji i klimatyzacji, systemów wodno-kanaliza-
cyjnych, instalacji systemów chłodzących, insta-
lacji urządzeń energooszczędnych najnowszej 
generacji. Termomodernizacją objęto kompleks 
budynków Urzędu Gminy Górno w ilości 3 sztuk, 
budynek Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach 
oraz budynek Zespołu Szkół w Bęczkowie. 
W 3 budynkach Urzędu zostało wymienione 
pokrycie dachowe. Została wykonana głęboka 
kompleksowa modernizacja zgodnie z wykonany-

mi audytami energetycznymi. W wyniku 
termomodernizacji gmina uzyskała 

duże korzyści mające wpływ na 
warunki ekologiczne i ekonomiczne. 

Projekt przyczynił się do poprawy 
efektywności wykorzystania 

energii w budynkach użyte- 
czności publicznej na 
terenie gminy Górno 

a tym samym Kieleckiego Obszaru Funkcjonalne-
go poprzez jej racjonalne wykorzystanie i zmniej-
szenie sezonowych strat ciepła. Rezultatem 
realizacji tego projektu jest uzyskanie niższego 
zużycia energii m.in. w zakresie ogrzewania, 
oświetlenia pomieszczeń, ewentualnego chło-
dzenia, wentylacji czy przygotowania ciepłej 
wody. W wyniku prac termomodernizacyjnych 
zmniejszyło się wykorzystanie paliwa w kotłow-
niach. Przyjęte rozwiązania techniczne zawarte 
w audytach energetycznych budynków przezna-
czonych do termomodernizacji spowodowały 
osiągnięcie zmniejszenia rocznego zapotrzebo-
wania na energię zużywaną na potrzeby ogrze-
wania i podgrzewania wody powyżej 25%.

Wartość ogółem:              5 042 177,13 PLN

Dofinansowanie UE:             3 108 450 PLN

Wkład własny:              1 568 027,13 PLN

Okres realizacji projektu:             2017 – 2019



Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie:
gminy Masłów

Przewidziany w ramach realizacji inwestycji 
zakres obejmował termomodernizację z OZE 
obiektów użyteczności publicznej (4 obiekty) na 
terenie gminy Masłów: Zespół Szkół w Masłowie 
Pierwszym (2 budynki), kompleks szkolny 
w Mąchocicach - Scholasterii (1 budynek), budy-
nek ośrodka zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych 
(1 budynek). 

Zmian dokonano poprzez przeprowadzenie 
prac termomodernizacyjnych wraz z montażem 
odnawialnych źródeł energii w celu poprawy 
efektywności energetycznej, inteligentnego 
zarządzania energią i wykorzystywania OZE 
w infrastrukturze publicznej, tj. w budynkach 
użyteczności publicznej. Inwestycja zakładała 
uzyskanie oszczędności w zużyciu energii oraz 
obniżenia kosztów eksploatacji. 

Wartość ogółem:              4 257 243,77 PLN

Dofinansowanie UE:             3 089 652,01 PLN

Wkład własny:              804 103,29 PLN

Okres realizacji projektu:             2016 - 2019 



Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie:
gminy Zagnańsk

Projekt był zaplanowany jako pełna głęboka 
kompleksowa modernizacja energetyczna 
3 budynków, użytkowanych jako Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz szkół w Samsonowie 
i Kajetanowie. Celem głównym projektu było 
zwiększenie efektywności energetycznej trzech 
budynków użyteczności publicznej poprzez 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii, 
modernizację c.o. i c.w.u., docieplenie stropoda-
chu i ścian zewnętrznych, a także wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej. W wyniku realizacji 
projektu osiągnięto dodatkowe cele, takie jak:  
zmniejszenie strat ciepła, dostosowanie izolacyj-
ności do wymagań obowiązującej normy, znaczne 
poprawienie mikroklimatu pomieszczeń, oszczęd-
ność energii cieplnej zużywanej do ogrzania 
pomieszczeń, zmniejszenie zużycia energii 

pierwotnej, zwiększenie świado-
mości ekologicznej mieszkań-

ców, zmniejszenie zanie-

czyszczenia powietrza na terenie miejscowości, 
oszczędność kosztów, poprawa wizerunku insty-
tucji publicznych i miejscowości, podniesienie 
jakości życia mieszkańców. Wskaźniki: Powierzch-
nia użytkowa budynków poddanych termomo-
dernizacji -3499,09 [m2]; Liczba zmodernizowa-
nych energetycznie budynków -3 szt. Zmniejsze-
nie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 
projektów -6 506,79 [ GJ/rok ].

Wartość ogółem:              3 066 702,41 PLN

Dofinansowanie UE:             2 634 686,74 PLN

Wkład własny:              432 015,67 PLN

Okres realizacji projektu:                    2017 – 2018



Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie:
gminy Daleszyce

Celem ogólnym projektu było zwiększenie 
efektywności energetycznej w sektorze użytecz-
ności publicznej w gminie miejsko-wiejskiej Dale-
szyce przez modernizację i termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej gminy oraz 
obniżenie emisji substancji szkodliwych do 

powietrza dzięki wykorzystaniu OZE. Projekt 
zrealizowany był formule „zaprojektuj i wybu-
duj”. Wybrany wykonawca inwestycji odpowia-

dał za przygotowanie projektów 
budowlanych na podstawie koncep-
cji funkcjonalno – użytkowej. Taki 

sposób realizacji inwestycji nie 
wymagał od inwestora posia-
dania pozwoleń na budowę na 

etapie aplikowania o 
dotację. Cele te 

zostały zrealizowane 
poprzez nastę-

pujące wskaźniki: Liczba obiektów dostosowa-
nych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
-2 szt. Liczba osób objętych szkoleniami/doradz-
twem w zakresie kompetencji cyfrowych -3. 
Liczba projektów, w których sfinalizowano koszty 
racjonalnych usprawnień dla osób z niepełno-
sprawnościami -4 szt. Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków -6 szt. Powierzchnia 
użytkowa budynków poddanych termomoderni-
zacji - 12509,70 [m2].

Wartość ogółem:              8 667 924,65 PLN

Dofinansowanie UE:             7 082 911,6 PLN

Wkład własny:              1 585 013,05 PLN

Okres realizacji projektu:             2017 - 2019



PO REALIZACJIPRZED REALIZACJĄ



W ramach projektu została wykonana termo-
modernizacja trzech budynków użyteczności 
publicznej: Urzędu gminy w Piekoszowie, Szkoły 
Podstawowej w Łosieniu, Zakładu Usług Komu-
nalnych w Piekoszowie o łącznej powierzchni 
użytkowej budynków 2334,8m2. Zakres rzeczowy 
inwestycji obejmował m.in. docieplenie ścian, 
częściową wymianę okien, drzwi zewnętrznych, 
przebudowę systemów grzewczych wraz 
z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła zasi-
lanego biomasą. Docieplone zostały dachy 
i wyposażone w instalację fotowoltaiczną  zgod-
nie z wynikami audytu energetycznego. 

Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy 
efektywności energetycznej w w/w budynkach, 
zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń 
powietrza oraz wygeneruje oszczędności 
w zakresie zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków użyteczności 
publicznej w gminie Piekoszów

Wartość ogółem:              2.333.897,32 PLN

Dofinansowanie UE:             1 640 283 PLN

Wkład własny:              676 589,43 PLN

Okres realizacji projektu: 2016 - 2018



Realizacja projektu przyczyniła się do zwięk-
szenia efektywności energetycznej na terenie 
gminy Nowiny. Wsparciem  w ramach projektu 
objęto  dwa budynki użyteczności publicznej z 
terenu gminy, tj. budynek Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych w Nowinach  znajdujący się przy 
ul. Gimnazjalnej 1,  a także budynek ośrodka zdro-
wia w Sitkówce, umiejscowiony pod  adresem – 
Sitkówka 16.  W obu budynkach uzyskano popra-
wę  efektywności energetycznej, zakres prac 
ustalono  na podstawie wykonanych audytów 
energetycznych. W przypadku budynku ZSP 
w Nowinach uzyskano poprawę efektywności 
energetycznej przez  ocieplenie budynku, wymia-
nę części stolarki, przebudowę systemu grzew-
czego na gazowy, wykonania instalacji z wyko-
rzystaniem OZE do podgrzewania wody użytko-
wej. W przypadku budynku mieszczącego się w 
Sitkówce 16, uzyskano poprawę efektywności 
energetycznej przez  wymianę  okien i drzwi 
zewnętrznych, ocieplenie ścian, przebudowę 

i modernizację systemu grzewczego 
i kotłowni, instalację innych urządzeń i systemów 
energooszczędnych najnowszej generacji. 

Celem projektu było zmniejszenie zapotrzebo-
wania na energię obu budynków, i w efekcie obni-
żenie kosztów ich użytkowania oraz zmniejszenie 
oddziaływania na środowisko poprzez znaczące 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.  Inwe-
stycja miała na celu także poprawienie stanu 
technicznego obu budynków. 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii 
odnawialnej na terenie gminy Nowiny.

Wartość ogółem:              1 102 059,09 PLN

Dofinansowanie UE:             793 034,27 PLN

Wkład własny:              215 726,67 PLN

Okres realizacji projektu:             2016 - 2018



Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 
publicznej na terenie gminy Kielce

Projekt „Kompleksowa modernizacja energe-
tyczna obiektów użyteczności publicznej na tere-
nie gminy Kielce” polegał na termomodernizacji 
5 budynków użyteczności publicznej w Kielcach 
w latach 2017-2019. Termomodernizacji podlegały 
następujące obiekty: Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy nr 2 przy ul. Kryształowej oraz 
Malachitowej,  Szkoła Podstawowa  nr 28 przy 
ul. Szymanowskiego, Zespół Szkół Informatycz-
nych przy ul. H. Bosaka, Przedszkole Samorządo-
we nr 28 przy ul. Różanej. Prace w projekcie obej-

mowały: ocieplenie obiektów, 
wymianę okien i drzwi   

 zewnętrznych, oświe-
tlenia, pokryć dacho-

wych, zastosowa-
nie instalacji OZE, 
wymianę instala-

cji grzewczej, 
moderniza-

cję instalacji elektrycznej. Celem projektu było 
przede wszystkim zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicz-
nej, zmniejszenie sezonowych strat ciepła, ogra-
niczenie zużycia energii, ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych, zmniejszenie kosztów na 
opłaty eksploatacyjne. 

Wartość ogółem:              13 919 264,11 PLN

Dofinansowanie UE:             7 114 500 PLN

Wkład własny:              6 804 764,11 PLN

Okres realizacji projektu: 2017 – 2019



Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie:
gminy Chęciny

Cel projektu to zwiększenie efektywności 
energetycznej na obszarze gminy Chęciny przez 
obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń 
oświetleniowych. Efektem inwestycji jest znacz-
ne obniżenie energochłonności systemu przez 
wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetle-
niowego o najwyższych parametrach użytko-
wych. Projekt polega na modernizacji systemu 
poprzez wymianę istniejących opraw z sodowymi 
źródłami światła, na energooszczędne, ledowe. 
Wynikiem tego jest zmniejszenie emisji zanie-
czyszczeń, wynikających z produkcji energii elek-
trycznej i ograniczenie zużycia paliw pierwot-
nych. Oprawy ledowe pozwalają na uzyskanie 
znacznie większej ilości światła przy zmniejszo-
nym zużyciu energii elektrycznej oraz redukcji 
wydatków na energię elektryczną i konserwację 
punktów świetlnych oraz znaczną bezawaryjność 
zastosowanych rozwiązań. Zakres działań obej-
muje miejscowości: Bolmin, Chęciny, Łukowa, 
Miedzianka, Mosty, Ostrów, Polichno, Przymiarki, 
Radkowice, Siedlce, Skiby, Starochęciny, Tokarnia, 
Wolica, Wrzosy. 

Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia 
gminnego - 1450 sztuk. 

Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz 
zrównoważona mobilność miejska

– ZIT KOF –

6. RPSW.06.02.00

Wartość ogółem:              1 878 502,2 PLN

Dofinansowanie UE:             1 593 864,07 PLN

Wkład własny:              284 638,13 PLN

Okres realizacji projektu:             2016 - 2018



Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie:
gminy Górno

Na terenie gminy Górno oświetlenie uliczne 
przed realizacją projektu było w złym stanie 
technicznym. Corocznie lampy były wymieniane 
z uwagi na ich awaryjność związaną z wielolet-
nim funkcjonowaniem. Oprawy instalowane były 
przed wielu laty stąd dominacja powszechnej 
wówczas mocy opraw sodowych ze źródłami 
światła 150 W. Dominowały oprawy z wyładow-
czymi źródłami światła w zdecydowanej więk-
szości sodowymi (oprawy ze źródłami rtęciowy-
mi stanowiły około 40 % stanu całkowitego). 
Zachodziła potrzeba instalacji nowych opraw 
wraz z wysięgnikami. W systemie oświetlenia 
ulicznego pracowało dużo opraw o niewłaściwie 
dobranej mocy. Ich wymiana wygenerowała duże 

oszczędności w zużyciu energii elektrycz-
nej i jej kosztach. Projekt obejmował 

modernizację oświetlenia ulicznego 
polegającego na wymianie opraw na 

energooszczędne w ilości 1400 szt. 
Celem projektu było promowanie 

strategii niskoemisyjnej oraz 
uzyskanie niższego zu- 
życia energii na terenie 

gminy Górno a tym samym Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego, co przełożyło się na zmniejsze-
nie emitowanego CO2. Realizacja projektu przy-
czyniła się do poprawy stanu infrastruktury 
w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Górno i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalne-
go oraz oszczędności energii. Projekt przyczynił 
się również do zwiększenia efektywności ener-
getycznej w odniesieniu do infrastruktury 
publicznej – oświetlenie dróg wpływa na popra-
wę bezpieczeństwa drogowego oraz zaspokaja 
potrzeby mieszkańców i podnosi ich jakość życia.

Wartość ogółem:              3 568 075,88 PLN

Dofinansowanie UE:             2 221 413,65 PLN

Wkład własny:              1 346 662,23 PLN

Okres realizacji projektu:             2017 - 2019



Niniejszy projekt zakładał wymianę oświetle-
nia na obszarze gminy Morawica, w następują-
cych miejscowościach: Bieleckie Młyny, Bilcza, 
Brudzów, Brzeziny, Chałupki, Chmielowice, 
Dębska Wola, Drochów Górny, Drochów dolny, 
Dyminy, Kawczyn, Kuby Młyny, Lisów, Łabędziów, 
Morawica, Nida, Obice, Piaseczna Górka, Podwole, 
Radomice, Wola Morawicka, Zaborze, Zbrza. Na 
obszarze realizacji projektu oświetlenia uliczne 
stanowią lampy rtęciowe i częściowo sodowe. 
W ramach projektu zrealizowana została wymia-
na istniejącego oświetlenia na oświetlenie 
ledowe w ilości 1927 lamp. Wymieniono także 
układy sterowania oświetleniem ulicznym w celu 
zwiększenia oszczędności energii. Celem projektu 
była poprawa jakości powietrza na terenie gminy 
Morawica a tym samym KOF poprzez redukcję 
zanieczyszczeń do atmosfery. Korzyści wynikają-
ce z realizacji projektu: 

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery. 

2. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej 
poprzez zastosowanie opraw ledowych przy 
zachowaniu właściwego natężenia oświetlenia 
drogowego. 

3. Zniwelowania szkodli-
wego działania na środowisko natu-
ralne starych wyeksploatowanych 
opraw rtęciowych, żarowo - rtęciowych 
i sodowych. 

4. Zmniejszone koszty związane 
z utrzymaniem oświetlenia ulicznego. 

5. Poprawa bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Liczba zmodernizowanych źródeł 
oświetlenia gminnego – 1927 szt.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie:
gminy Morawica

Wartość ogółem:              2 619 175.53 PLN

Dofinansowanie UE:             2 225 869.5 PLN

Wkład własny:              393 306.03 PLN

Okres realizacji projektu:             2018



Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie:
gminy Miedziana Góra

Modernizacja oświetlenia drogowego na tere-
nie gminy Miedziana Góra polegała na wymianie 
1290 szt. opraw oświetleniowych oświetlenia 
drogowego starego typu posiadających źródło 
światła w postaci rtęciowych (HPM) i sodowych 
(HPS) źródeł światła oraz dogęszczeniu oświe-
tlenia o 100 punktów świetlnych. Ponadto zmo-
dernizowano 79 punktów sterujących oświetle-
niem z zamontowaniem układów kompensacji 
mocy biernej, ograniczników przepięć oraz inteli-
gentnego sterowania. Inwestycja swoim zasię-
giem objęła wszystkie sołectwa gminy Miedzia-
na Góra. Celem głównym inwestycji było obniże-
nie emisji CO2, NOX, pyłów PM10 oraz PM2,5 
poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycz-
nej. Efekt ograniczenia emisji ww. gazów 
oraz pyłów uzyskano poprzez 
zmniejszenie mocy zainstalowa-
nych odbiorników energii 
elektrycznej. 

Wartość ogółem:              2 200 101 PLN

Dofinansowanie UE:             1 732 871,05 PLN

Wkład własny:              467 229,95 PLN

Okres realizacji projektu:              2016 - 2019



Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie:
gminy Masłów

Projekt obejmował modernizację 1195 opraw 
istniejącej sieci w tym: demontaż wyeksploato-
wanych opraw; wymianę wysięgników wraz 
z instalacją zabezpieczeń oraz 1076 szt. opraw 
LED; dowieszenie 119 szt. opraw na istniejących 
liniach, modernizację 73 szt. układów sterowania, 
montaż układów kompensacji mocy i zabezpie-
czeń przeciwprzepięciowych. Projektowany 
system wyróżnia się energooszczędnością przy 
jednoczesnym spełnieniu europejskiej normy 
oświetleniowej PN-EN 13201. Inwestycja zakłada-
ła uzyskanie oszczędności w zużyciu energii oraz 
obniżenia kosztów eksploatacji. Celem głównym 
projektu była realizacja działań służących ochro-
n i e środowiska poprzez ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń powietrza i gazów 
cieplarnianych poprzez zastosowanie 

przyjaznych i energooszczęd-
nych technologii oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy. 

Wartość ogółem:              2 333 504,29 PLN

Dofinansowanie UE:             1 983 478,65 PLN

Wkład własny:              350 025,64 PLN

Okres realizacji projektu:             2016 - 2017



Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie:
gminy Kielce

Przedmiotem realizowanego projektu była 
modernizacja oświetlenia ulicznego na wybra-
nych obszarach miasta Kielce. Duża część oświe-
tlenia ulicznego wymagała zmian z uwagi na 
przestarzałą konstrukcję, zastosowanie nieeko-
logicznych rozwiązań oraz zły stan techniczny, co 
prowadziło do wzrostu zapotrzebowania na 

energię i kosztów utrzymania. 
W ramach projektu dokonano 

modernizacji 847 punk-
tów oświetleniowych, 

które objęły 29 ulic 
na terenie miasta 
Kielce. Moderniza-

cja oświetlenia 

układu drogowego znacząco wpłynęła na popra-
wienie parametrów oświetlenia ulicznego, zwięk-
szenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. 
Dzięki realizacji projektu zmniejszeniu uległa 
energochłonność układu oświetlenia, co przynio-
sło zyski wynikające z redukcji emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery.

Wartość ogółem:              6 837 058,93 PLN

Dofinansowanie UE:             4 233 805,22 PLN

Wkład własny:              2 603 253,71 PLN

Okres realizacji projektu: 2017 – 2019



Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie:
gminy Zagnańsk

W ramach zadania dokonano wymiany starych
opraw oświetlenia zewnętrznego na energo-

oszczędne (m.in. LED), jak również montaż 
8 nowych punktów sterownia (4 wymienionych 
i 4 wyniesionych ze stacji transformatorowych 
jako nowe niezależne punkty). Efektem zmoder-
nizowania źródeł oświetlenia gminnego  w ilości 
249 sztuk jest spadek emisji gazów cieplarnia-
nych CO2 oraz zaoszczędzenie energii elektrycz-
nej. Całość prac podzielono na 2 etapy. W roku 
2017 modernizacji uległy skrzynki sterownicze 
i oprawy ozdobne na terenie miejscowości 
Zagnańsk natomiast w roku 2018 wymieniono 
oprawę uliczną w miejscowościach Tumlin Węgle, 
Tumlin Dąbrówka, Tumlin Osowa, Szałas oraz 
Samsonów wraz z zagęszczeniem.

Wartość ogółem:              398 636,41 PLN

Dofinansowanie UE:             338 840,93 PLN

Wkład własny:              59 795,48 PLN

Okres realizacji projektu:             2017 - 2018



Projekt zakładał kompleksową modernizację 
części  oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Nowiny. Obecnie na obszarze gminy Nowiny jest 
1768 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego. 
W ramach projektu wymieniono 521 punktów 
świetlnych w miejscach wymagających najpilniej-
szej interwencji, wymieniono także 119 słupów 
oświetlenia ulicznego oraz zamontowano 18 szaf 
sterujących.  Uwzględniono głównie moderniza-
cję punktów oświetleniowych wykorzystujących 
lampy sodowe. Założono wymianę źródeł świa-

tła na  efektywniejsze energetycznie 
oświetlenie ledowe. Audyt oświetleniowy oraz 
inwentaryzacja  oświetlenia ulicznego zostały 
przeprowadzone w 2016r.

Celem projektu było podniesienie standardu 
oświetlenia drogowego oraz wzrost zadowolenia 
społecznego mieszkańców gminy Nowiny 
poprzez modernizację  oświetlenia ulicznego, 
a także  ułatwienie mieszkańcom gminy porusza-
nie się po zmroku. Modernizacja oświetlenia 
wpłynęła również na podniesienie bezpieczeń-
stwa mieszkańców wsi i posesji. Do oświetlenia 
ulic użyte zostały oprawy wykonane w technolo-
gii LED (niski pobór energii elektrycznej) emitują-
ce oświetlenie ciepłe, świecące światłem rozpro-
szonym, nieolśniewające mieszkańców posesji. 
Projekt ma za zadanie ujednolicić również system 
oświetlenia w gminie. Dodatkowo dzięki realizacji 
projektu obniżone zostały koszty oświetlenia 
miejsc publicznych, które obligatoryjnie podno-
szone są przez gminę.  

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie:
gminy Nowiny

Wartość ogółem:              1 297 929,41 PLN

Dofinansowanie UE:             1 103 240 PLN

Wkład własny:              194 689,41 PLN

Okres realizacji projektu:             2017 - 2018



Celem projektu było obniżenie emisji substan-
cji szkodliwych do powietrza poprzez wymianę 
energochłonnych opraw oświetleniowych i za- 
stąpienie ich wysokosprawnymi oprawami 
i źródłami światła typu LED.

W ramach inwestycji zostało zmodernizowa-
nych 1384 opraw oświetlenia drogowego zlokali-
zowanych w następujących miejscowościach 
gminy Chmielnik: Chmielnik, Celiny, Minostowice, 
Piotrkowice, Przededworze, Suchowola, Zrecze 
Duże, Zrecze Chałupczańskie, Zrecze Małe.

Zakres robót obejmował również wymianę 
i dostosowanie wysięgników do nowych typów 
opraw, montaż urządzeń monitorująco-sterowni-
czych pozwalających lepiej zarządzać infrastruk-
turą oświetleniową, wymianę przewodów linii 
napowietrznych.

Modernizacja oświetlenia przyczyniła się do 
zmniejszenia energochłonności, spadku emisji 
gazów cieplarnianych m.in. dwutlenku węgla 

(CO2), polepszenia jakości 
oświetlenia drogowego oraz zmniejszenia 
kosztów utrzymania oświetlenia.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie: 
gminy Chmielnik

Wartość ogółem:              2 489 647,00 PLN

Dofinansowanie UE:             2 116 199,95 PLN

Wkład własny:              373 447,05 PLN

Okres realizacji projektu:             2017 - 2018



Projekt pn. „Zwiększenie efektywności ener-
getycznej poprzez wymianę i modernizację 
oświetlenia ulicznego na energooszczędne w 
gminie Piekoszów” realizowano od połowy 2018 
roku do końca pierwszego kwartału 2019 roku. 

W wyniku realizacji tej inwestycji dokonano 
modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Piekoszów poprzez wymianę 2139 sztuk 
opraw oświetleniowych na energooszczędne 

oświetlenie typu LED. 
Zrealizowane przedsię-
wzięcie przyniesie gminie w 
przyszłości znaczne oszczędno-
ści na rachunkach za energię elek-
tryczną. Przyczyni się również do wzrostu 
bezpieczeństwa mieszkańców i podróżujących 
po terenie gminy Piekoszów oraz zmniejszenia 
emisji szkodliwych substancji do atmosfery. 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na terenie: gminy Piekoszów

Wartość ogółem:              3 574 950,05 PLN

Dofinansowanie UE:             3 038 707,54 PLN

Wkład własny:              536 511,61 PLN

Okres realizacji projektu: 2018 - 2019



Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia 
ulicznego ZIT KOF na obszarze gminy Daleszyce

Projekt obejmował zadania inwestycyjne 
polegające na przeprowadzeniu kompleksowej 
modernizacji oświetlenia ulicznego obejmującego 
814 szt. lamp oświetleniowych na terenie gminy 
Daleszyce w następujących miejscowościach: 
Daleszyce, Kranów, Niestachów, Suków, Mójcza, 

Marzysz, Borków, Komórki, Szczecno, Trze-
mosna, Słopiec, Danków, Smyków, Siera-
ków, Niwy, Cisów, Widełki, oraz instalacji 

systemu sterowania oświetleniem. 
Poprzednie urządzenia oświetle-
nia ulicznego były urządzenia-

mi energochłonnymi, niejedno-

krotnie montowanymi w latach 1980-1990. Nie 
posiadały odpowiednich zabezpieczeń wymaga-
nych aktualnymi normami dotyczącymi wymaga-
nej siły źródła światła jak i zapotrzebowania 
energetycznego. W związku z powyższym zacho-
dziła konieczność wymiany oświetlenia na nowo-
czesne lampy energooszczędne zmniejszające 
zapotrzebowanie energetyczne jednocześnie 
zmniejszające emisje gazów cieplarnianych. 

Wartość ogółem:              2 193 347,69 PLN

Dofinansowanie UE:             1 864 345,53 PLN

Wkład własny:              329 002,16 PLN

Okres realizacji projektu:             2017 - 2019
5. RPSW.06.01.00 



Celem projektu było promowanie ekologiczne-
go transportu poprzez budowę ścieżek rowero-
wych na obszarze KOF. W ramach inwestycji 
zrealizowano budowę utwardzonej ścieżki rowe-
rowej o długości 1,87 km na terenie gminy Chęci-
ny. Ścieżka rowerowa wykonana jest na 3 odcin-
kach wzdłuż: ul. Partyzantów, ul. Zelejowej 
i ul. Piłsudskiego. Istotnym efektem przeprowa-
dzonej inwestycji zgodnie z niniejszym opracowa-
niem, jest znaczne obniżenie emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery poprzez ograniczenie wyko-
rzystania pojazdów spalinowych do transportu 
lokalnego i promowanie wykorzystania rowerów 
w transporcie lokalnym oraz turystyce. 

Realizacja projektu wiąże się z wystąpieniem 
licznych efektów społecznych: poprawa jakości 
życia, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 
i turystów, poprawa stanu środowiska przyrodni-
czego poprzez zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery, poprawa wizerunku gminy 
i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Zrównoważona mobilność miejska 
- budowa ścieżek rowerowych gmina Chęciny

Wartość ogółem:              5 360 045,96 PLN

Dofinansowanie UE:             685 742,4 PLN

Wkład własny:              4 674 303,56 PLN

Okres realizacji projektu:             2018 - 2020

Długość wybudowanych dróg 
dla rowerów [km]:              1,87  



Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w gminie Masłów
Projekt obejmował rozbudowę ścieżki rowero-

wej w tym zadania: budowa ścieżki rowerowej 
w ciągu drogi powiatowej nr 0314T na odcinku od 
km 0+000 (miejscowość Mąchocice Kapitulne 
skrzyżowanie drogi powiatowej 0314T z drogą 
wojewódzką 745) do km 2+177 (Kolonia Ameliów-
ka); budowa zjazdów na pola i posesje; budowa 
pobocza wzdłuż istniejącej krawędzi jezdni na 
odcinku ścieżki rowerowej. Wykonanie odwodnie-
nia ścieżki rowerowej i pobocza. 

Inwestycja zakładała spadek emisji gazów 
cieplarnianych oraz zwiększenie liczby osób 

korzystających z dróg rowerowych. 

Wartość ogółem:              3 180 656,41 PLN

Dofinansowanie UE:             1 572 500 PLN

Wkład własny:              1 608 156,41 PLN

Okres realizacji projektu:             2018 - 2020

Długość wybudowanych dróg 
dla rowerów [km]:              2,18



Ścieżki rowerowe na terenie gminy Nowiny  
zostały  zaprojektowane i wykonane  zgodnie 
z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430 z póź. zm.) Zaplanowa-
no  dwa odcinki ścieżek:

1. wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762, od grani-
cy z miastem  Kielce do granicy z gminą  Chęciny;

2. wzdłuż drogi powiatowej 0278T łączący 
poprzez istniejący odcinek ścieżki rowerowej 
miejscowości Szewce i Zgórsko z Nowinami.

Umożliwia to mieszkańcom gminy Nowiny 
możliwość komunikacji rowerowej zarówno 
z Kielcami, jak i z Chęcinami. 

Głównym celem projektu było obniżenie emisji 
substancji szkodliwych do powietrza na terenie 
KOF poprzez stworzenie warunków do ekologicz-
nego transportu rowerowego na terenie gminy 
Nowiny dla mieszkańców i turystów.  

Budowa ścieżek rowerowych na terenie:
gminy Nowiny

Wartość ogółem:              4 001 318,01 PLN

Dofinansowanie UE:             3 396 252,10 PLN

Wkład własny:              605 065,91 PLN

Okres realizacji projektu:             2018 - 2020

Długość wybudowanych dróg 
dla rowerów [km]:              3



Budowa ścieżek rowerowych na terenie:
gminy Górno

W ramach projektu zakładano poprawę stanu 
infrastruktury transportu publicznego oraz zrów-
noważonej mobilności mieszkańców w zakresie 
budowy ścieżek rowerowych. Przed realizacją 
projektu ruch odbywał się samoistnymi ścieżka-
mi, które miały negatywny wpływ na środowisko 
przyrodnicze i bezpieczeństwo rowerzystów. 
Celem projektu było wsparcie zrównoważonej 
mobilności mieszkańców oraz transportu ekolo-
gicznego na terenie gminy Górno, a tym samym 
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt 

przyczynił się do ograniczenia zanieczysz-
czenia powietrza (CO2) poprzez rozwój 
niezmotoryzowanego transportu indywi-

dualnego. Budowa drogi rowero-
wej miała na celu stworzenie 
alternatyw dla codziennego 

przemieszczania się samo-
chodem zarówno miesz-
kańców gminy Górno 

oraz gmin sąsiednich, a tym samym odciążenie 
ruchu na drogach. Wykonana ścieżka rowerowa 
zapewnia bezpośredni dojazd do ważnych insty-
tucji publicznych w gminie tj. urzędu gminy, 
ośrodków zdrowia, szkół oraz ułatwia dojazd do 
publicznego transportu zbiorowego. Projekt obej-
mował budowę ścieżki rowerowej, o nawierzchni 
z mieszanek asfaltowych o długości 2,9 km 
w miejscowości Górno, Górno-Parcele i Krajno-
-Parcele. Projekt miał na celu łagodzenie poważ-
nych problemów takich jak: gazy cieplarniane 
i niska jakość powietrza mających istotny wpływ 
na zdrowie i jakość życia mieszkańców. 

Wartość ogółem:              3 712 300,00 PLN

Dofinansowanie UE:             3 155 455,00 PLN

Wkład własny:              556 845,00 PLN

Okres realizacji projektu:             2020 – 2022

Długość wybudowanych dróg 
dla rowerów [km]:              2,9



W ramach zadania na terenie rezerwatu 
Moczydło i rezerwatu Chelosiowa Jama zostały 
wybudowane dwie ścieżki dydaktyczne wraz ze 
stanowiskami edukacyjnymi przedstawiającymi 
naturalne środowisko fauny i flory jaskiniowej. 
Dodatkowo powstało zadaszenie na prelekcje 
przy Zespole Placówek Oświatowych w Jaworzni 
oraz stanowisko obserwacyjne wraz z niezbędny-
mi elementami małej architektury w rezerwacie 
Cholesiowa Jama. Inwestycja została przepro-
wadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zachowanie bioróżnorodności 
w rezerwatach na terenie gminy Piekoszów

Wartość ogółem:               1 966 821,09 PLN

Dofinansowanie UE:             1 606 708,15 PLN

Wkład własny:              360 516,46 PLN

Okres realizacji projektu:             2018 - 2021

Ochrona i wykorzystanie obszarów 
cennych przyrodniczo

– ZIT KOF –

7. RPSW.06.03.00



Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji 
ekologicznej w miejscowości Widełki na terenie gminy Daleszyce

Projekt obejmował działanie inwestycyjne 
(modernizacja, adaptacja i doposażenie) w istnie-
jącej oup, w miejscowości Widełki, gminy Dale-
szyce oraz prace porządkowe i pielęgnacyjne na 
otaczającym terenie. Miał on na celu przekształ-
cenie starego budynku po szkole podstawowej 
w centrum edukacji ekologicznej, przez nadanie 
mu nowych funkcji i dostosowanie do obowiązko-

wych przepisów oraz zatrzymanie procesu 
degradacji środowiska na terenie przyle-
głym. W ramach projektu zrealizowa-
no: wymianę okien i drzwi, zamontowa-

nie przydomowej oczyszczalni ście-
ków, zagospodarowanie pomiesz-

czeń, adaptację dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

i wyposażenie. Ponadto: 
docieplenia ścian 
i podłóg, moderni-

zację instalacji C.O i C.W.U. Przebudowane zosta-
ły także klatki schodowe i istniejący taras oraz 
łącznik, dodane zostało przeszklenie. Zaplano-
wano również montaż paneli fotowoltaicznych na 
dachu. Na otaczającym terenie stworzona zosta-
ła infrastruktura towarzysząca: miejsca parkin-
gowe, oświetlenie zewnętrzne, wiata, uregulo-
wanie i uporządkowanie zieleni. 

W wyniku realizacji projektu, przez remont 
i adaptację istniejącego budynku, utworzono 
ośrodek edukacji ekologicznej na terenie cennym 
przyrodniczo. 

Wartość ogółem:              2 377 771 PLN

Dofinansowanie UE:             1 569 839,71 PLN

Wkład własny:              807 931,29 PLN

Okres realizacji projektu:             2018 - 2019



Działania inwestycyjne na terenie gminy Chęciny umożliwiające 
wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją

Celem inwestycji było ograniczenie negatyw-
nego oddziaływania człowieka na przyrodę 
nieożywioną i ożywioną w obrębie zbiornika wod-
nego Lipowica poprzez stworzenie przestrzeni 
zieleni urządzonej oraz ochronę terenu inwestycji 
jako cennego przyrodniczo. Elementem zagospo-
darowania terenu jest ścieżka przyrodniczo - 
dydaktyczna usytuowana wzdłuż ciągu pieszo - 
rowerowego biegnącego wokół większego zbior-
nika Lipowica. Główną funkcją obiektu jest 
promowanie lokalnych walorów przyrodniczych 
uwzględniając zespoły roślin, siedliska oraz rzad-
kie gatunki fauny i flory występujące w okolicach 
inwestycji. Na obiekt składa się: ścieżka pieszo-
-rowerowa, elementy dydaktyczne ścieżki przy-
rodniczo-dydaktycznej i obiekty małej architek-

tury. Dodatkowo droga dojazdowa do zbiornika 
oraz parking na wjeździe wraz z budynkiem 
toalety publicznej z zapleczem technicznym.

Wartość ogółem:              3 638 113,73 PLN

Dofinansowanie UE:             2 923 502,73 PLN

Wkład własny:              714 611 PLN

Okres realizacji projektu:             2016 - 2020



Projekt zagospodarowania terenu przyległego 
do zbiornika wodnego „Andrzejówka” miał na 
celu stworzenie przestrzeni publicznej ogólnodo-
stępnej o programie mającym na celu ochronę 
i promocję występującej tam różnorodności 
biologicznej, zachęcającym okolicznych miesz-
kańców oraz turystów do odwiedzin tego miejsca 
o każdej porze roku. Naturalne walory działki: 
zieleń, las, woda, trawy oraz bytujące tu zwierzę-
ta tworzą wspaniały klimat.

Działania inwestycyjne nakierowane były na 
ochronę istniejącej przyrody i różnorodności 
biologicznej z jednoczesnym udostępnieniem jej 
mieszkańcom. Celem projektu była edukacja 
ludności i zwrócenie uwagi na piękno rodzimej 
przyrody oraz wybudowanie wśród społeczności 
właściwego stosunku do przyrody i jej ochrony.

Zaprojektowane elementy zagospodarowania 
terenu mają zachęcać ludność do spędzania 
czasu na łonie natury w strefie wypoczynku 
i relaksu a jednocześnie zapoznać z gatunkami 
rodzimej przyrody, formami jej ochrony w strefie 

ciszy i edukacji.
Zaprojek towana 

została m.in. ścieżka 
edukacyjna wokół zbiornika 
z elementami małej architektury zawiera-
jącymi informacje na temat występującej bioróż-
norodności, pomosty pływające, nasadzenie 
roślinności, infrastruktura towarzysząca 
w formie parkingów, budynek sanitarny, zadaszo-
na wiata, oświetlenia terenu, plac zabaw, siłow-
nia zewnętrzna, stół do tenisa, miejsce na ogni-
sko, tunele podziemne, plaża, leżaki.

Zagospodarowanie zbiornika wodnego  "Andrzejówka" 
wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji 
różnorodności biologicznej, gmina Chmielnik

Wartość ogółem:              4 984 300,17 PLN

Dofinansowanie UE:             2 243 172 PLN

Wkład własny:               2 741 128,17 PLN

Okres realizacji projektu:             2018 - 2020



Zagospodarowanie terenu wokół:
Zalewu Cedzyna na terenie gminy Masłów

Niniejsza inwestycja polegała na gruntownej 
rewitalizacji i modernizacji terenu wzdłuż Zalewu 
Cedzyna. Ma ona zapobiegać degradacji środowi-
ska naturalnego i przyczyni się do ochrony roślin-
ności wodnej jak i leśnej. Pozwoli na udostępnie-
nie terenu dla edukacji ekologicznej poprzez 
powstanie infrastruktury ułatwiającej wykorzy-
stanie bioróżnorodności obszaru oraz utworzenie 
stanowisk obserwacyjnych i właściwego użytko-
wania obszaru przez turystów i mieszkańców 
okolicznych terenów. 

Las Wolski z Zalewem Cedzyna po realizacji 
inwestycji stanowi zaplecze dla edukacji przyrod-
niczej na przykładzie ekosystemu leśnego 
w połączeniu z ekosystemem wodnym. W celu 
ochrony oraz poprawy bioróżnorodności zamon-

towano budki lęgowe dla ptaków oraz 
bocianie gniazdo.

W ramach inwestycji odnowiono 
istniejący turystyczny szlak 

rowerowy niebieski na odcinku 
ok. 1,5 km oraz utworzono 
nowy szlaku turystyczny o 

charakterze edukacyjnym 
(ujmującego powyższy 

odcinek szlaku rowerowego) na łącznej długości 
ok. 2,5 km.

Wzdłuż ciągu pieszego są usytuowane tablice 
z treściami edukacyjnymi o występującej 
w danym miejscu roślinności (runo leśne, podszyt 
i drzewa) i zwierzętach (ryby, gady, ptaki, ssaki, 
płazy, gryzonie).

W ramach promocji projektu został wydany 
przewodnik turystyczny pt. „W najściślejszej 
Ojczyźnie Żeromskiego”, który prezentuje 
wszystkie szlaki piesze i rowerowe w gminie, 
a zwłaszcza niebieski szlak rowerowy przebiega-
jący przez Las Wolski i przy brzegu Zalewu.

Wartość ogółem:              2 702 917,29 PLN

Dofinansowanie UE:             2 200 848 PLN

Wkład własny:              502 069,29 PLN

Okres realizacji projektu:             2018 - 2019



Zagospodarowanie terenu wokół:
Kamieniołomu w miejscowości Górno

Projekt został zrealizowany na działce będą-
cej własnością gminy w miejscowości Górno, na 
której znajdował się stary, nieczynny już kamie-
niołom. Teren znajduje się w centralnej części 
miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie 
z drogą krajową nr 74 Kielce – Łagów. Miejsce to 
po realizacji projektu zostało nazwane „Małą 
Kadzielnią”. Projekt obejmował m.in. budowę 
ścieżki edukacyjnej, budowę oświetlonego ciągu 
pieszego wraz z barierkami ochronnymi wokół 
niezagospodarowanej części terenu po byłym 
kamieniołomie, niezbędnym elementem projektu 
służącym do pokonania znacznej różnicy pozio-
mów pomiędzy skarpą a jej podnóżem, wynoszą-
cej ok. 10 m była budowa podświetlonych scho-

dów, które składają się z 3 biegów oraz 
2 odcinków spocznikowych znajdują-

cych się na zboczu i u podnóża 
skarpy. Dzięki ukształtowaniu terenu 

oraz powstałym konstrukcjom można 
obserwować różnorodność biolo-

giczną na wszystkich pozio-
mach, a dzięki wykona-

nym tablicom informacyjnym można zapoznać 
się z informacjami o obiekcie. Realizacja projektu 
przyczyniła się do wzrostu możliwości zorganizo-
wania sposobów spędzania wolnego czasu. 
Zaspokojone zostały potrzeby społeczne i kultu-
ralne mieszkańców wsi. Projekt przyczynił się do 
poprawy wizerunku gminy Górno oraz promocji 
na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym. 
Zagospodarowanie terenu służy integracji 
społeczności lokalnej, zaangażowaniu wolnego 
czasu mieszkańców w edukację. Jego realizacja 
wpłynęła na podniesienie estetyki miejscowości, 
wzrost jej atrakcyjności dla turystów oraz miesz-
kańców gminy Górno. Jest to obecnie najczęściej 
odwiedzane miejsce przez mieszkańców oraz 
gości w centrum gminy.

Wartość ogółem:              1 681 171,17 PLN

Dofinansowanie UE:             1 425 955,16 PLN

Wkład własny:              255 216,01 PLN

Okres realizacji projektu:             2017 - 2019



W ramach zagospodarowania terenu wokół 
zbiornika w Morawicy zrealizowano budowę ście-
żek rowerowych i ciągów pieszo - jezdnych, 
budowę kładki na rzece Morawka, budowę insta-
lacji wewnętrznej oświetlenia terenu wokół zbior-
nika, poszerzenie lustra wody istniejącego zbior-
nika, rozbudowę drogi dojazdowej do skarp zbior-
nika, budowa pomostu pływającego przy istnie-
jącym molo oraz przebudowę zjazdu z drogi 
powiatowej i zjazdu z drogi gminnej, a także 
budowę sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej pod 
planowane odrębnym projektem sanitariaty. 
W ramach zagospodarowania terenu wokół zbior-
nika w Bilczy wykonano również budowę ciągów 
pieszo-jezdnych, oświetlenia ulicznego, ławek, 
koszy na śmieci, nasadzenia nowych roślin drze-
wiastych i krzewiastych. Głównym celem projek-
tu była ochrona i wykorzystanie istniejącej 
bioróżnorodności wokół zbiorników wodnych 
poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbior-
ników wodnych połączone z jej promocją. 

Do celów pośrednich należą: 
zwiększenie rozwoju społeczno - 
gospodarczego gminy poprzez 
rozbudowę infrastruktury tury-
styczno - rekreacyjnej, zapobieganie 
dewastacji terenów zielonych wokół zbiornika, 
zwiększenie zdolności przeciwpowodziowej 
poprzez powiększenie zbiornika retencyjnego. 

Zagospodarowanie terenu wokół:
zbiorników wodnych w gminie Morawica 
Zadanie 1. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy 
Zadanie 2. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy

Wartość ogółem:              8 357 470,78 PLN

Dofinansowanie UE:             4 851 456,46 PLN

Wkład własny:              3 506 014,32 PLN

Okres realizacji projektu:             2018



Zagospodarowanie terenu wokół:
zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny, gmina Górno

Miejscowości Cedzyna i Leszczyny znajdują się 
w Podkieleckim Obszarze Chronionego Krajobra-
zu, który chroni wody powierzchniowe rzeki 
Lubrzanki, w części której został wybudowany 
zalew. Wzdłuż linii brzegowej została utworzona 
ścieżka edukacyjna mająca na celu popularyzację 
w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego 
rozwoju. Na tablicach informacyjnych znajdują się 
informacje o występujących na obszarze objętym 
zagospodarowaniem gatunkach roślin i zwierząt. 
Warunki środowiskowe zagospodarowanego 
terenu zostały zachowane, bez negatywnej inge-
rencji w środowisko naturalne. Projekt zakładał 
poprawę i ochronę obszarów cennych przyrodni-
czo, a tym samym trwałe zachowanie wszystkich 

elementów różnorodności biologicznej w miej-
scach ich naturalnego występowania oraz 

zagrożonych gatunków. Teren wokół 
zbiornika to miejsce  dostępne zarówno 

dla mieszkańców gminy Górno jak również 
sąsiednich gmin należących do KOF. 

Projekt obejmował m.in. budowę 
ścieżki edukacyjnej, oświe-
tlonego ciągu pieszego oraz 

ścieżki rowerowej 
wraz z elementami 
małej architektury 

tj. ławek i koszy na śmieci, budowę lub przebudo-
wę parkingów na około 200 miejsc oraz budowę 
zaplecza sanitarnego. Realizacja projektu zaspo-
koiła potrzeby społeczne i edukacyjne mieszkań-
ców wsi, przyczyniła się do poprawy wizerunku 
gminy Górno oraz promocji na rynku lokalnym, 
regionalnym i krajowym. 

Realizacja przedmiotowego projektu była 
początkiem powrotu świetności terenu wokół 
zalewu. Gmina kontynuuje dalsze prace nad 
zwiększeniem atrakcyjności wokół zalewu 
w Cedzynie m.in. poprzez rozwój bezpieczeństwa 
nad akwenem oraz przygotowywaniem miejsc 
przyjaznych dla przedsiębiorców, którzy licznie 
lokalizują swoje biznesy na zagospodarowanym 
terenie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Wartość ogółem:              2 717 773,33 PLN

Dofinansowanie UE:             1 477 491,99 PLN

Wkład własny:              1 240 281,34 PLN

Okres realizacji projektu:             2017 - 2019



Ścieżka narciarsko - biegowo - rowerowa 
powstała w 2020 roku, a obszar objęty inwesty-
cją zlokalizowany jest w miejscowościach: Huci-
sko, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Promnik, 
Strawczyn i Strawczynek. Właśnie tędy przebie-
ga trasa.

W ramach zadania w miejscowości Niedźwiedź 
powstała przestrzeń rekreacyjna podzielona na 
strefy. W jednej z nich stanęła altana z tężnią 
solankową, elementami małej architektury, 
oświetleniem terenu, utwardzonymi nawierzch-
niami, infrastrukturą techniczną oraz nasadze-
niami zieleni. Pojawiła się tu również samoobsłu-
gowa stacja naprawy rowerów i stojaki rowero-
we. W drugiej strefie powstał pitnik oraz toaleta 
publiczna. Tu także są nasadzenia zieleni, wierzby 
purpurowej i traw ozdobnych.

Tężnia została wspaniale przyjęta przez 
mieszkańców gminy Strawczyn i przyjezdnych 
gości, którzy często się tu relaksują. A trzeba 
podkreślić, że może mieć ona ogromne znaczenie 
dla poprawy zdrowia, szczególnie teraz, po pan-
demii. Znajdująca się w pobliżu zalewu tężnia ma 
te same funkcje prozdrowotne, jak znane 
w całym kraju tężnie w Ciechocinku. Mikroklimat 
tworzący się wokół nich wykorzystywany jest 
w profilaktyce schorzeń górnych dróg oddecho-
wych. Ścieżka służy więc nie tylko uprawianiu 
sportu, ale też doskonale łączy rekreację z profi-
laktyką prozdrowotną. Każdy może spędzać tu 
czas dbając tym samym o swoje zdrowie.

W miejscowości Promnik została wybudowa-
na zaś drewniana altana, która jest wyposażona 

w stoły i ławy. Stanęły przy niej stojaki rowero-
we, ławki parkowe, oświetlenie parkowe i kosze 
na śmieci. Teren wokół został zagospodarowany 
zielenią. 

Ochrona terenów cennych przyrodniczo na trenie gminy Strawczyn: 
ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa

Wartość ogółem:              1 344 986,59 PLN

Dofinansowanie UE:             1 047 210,11 PLN

Wkład własny:              297 776,48 PLN

Okres realizacji projektu:             2018 - 2020



W Oblęgorku powstała jedyna w regionie, 
innowacyjna ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza. 
Chętni mogą tu wyruszyć w niezwykłą podróż, 
na szlak wypełniony mnóstwem edukacyjnych 
atrakcji i okraszony ogromną dawką wiedzy 
o świecie. Jego początek umiejscowiony został w 
centrum Oblęgorka, pomiędzy Aleją Lipową, 
a szkołą. Dalej prowadzi do Muzeum Henryka 
Sienkiewicza, a następnie lasami Suchedniow-
sko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego 
i obszaru Natura 2000. Następnie ciągnie się aż 
do punktu widokowego na Górze Sieniawskiej, 
gdzie znajduje się taras widokowy. Szlak składał 
się z kilku tematycznych przystanków, które 
wyznaczają kierunkowskazy.  

Podróż odkrywców rozpoczyna się od 
„Zabawy ze światłem”. Na drodze turystów 
stanęły liczne przyrządy służące do ekspery-
mentów. Do ich dyspozycji został oddany 
kompas, zegar słoneczny, urządzenie do tworze-
nia poklatkowych animacji i wiele innych. Następ-
nie zwiedzający udadzą się do przystanku 
„Mieszkańców lasu i ekologii”. Miłośnicy przyrody 
mogą zagrać w grę terenową lub grę edukacyjną. 
Stanął tu także labirynt XXL, edukacyjne mrowi-
sko i kretowisko oraz koło wiedzy i urządzenie do 
lekcji dendrologii. Dalej szlak prowadzi do „Wod-
nego świata”. Do dyspozycji zwiedzających 
został oddany zbiornik wodny z urządzeniami 
doświadczalnymi. Spragnieni po wyczerpującej 
zabawie mogą napić się czystej wody ze zdroju 

wody, w którym przewidzia-
no także poidełko dla zwie-
rząt. Dopełnieniem wodnego 
świata jest urokliwe 
oczko wodne.

Kolejny przystanek to 
„Świat pszczół i od ziarenka 
do bochenka”. Jednym 
z jego elementów jest 
hotel dla owadów. 
Ponadto stanęły tu 
także przeróżne urzą-
dzenia do zabawy pias- 
kiem. Miłośnicy literatu-
ry też mają swoje miejsce 
- „Przystanek literacki”, czyli 
altanę edukacyjną oraz wiele 
innych atrakcji.

Ochrona terenów cennych 
przyrodniczo na terenie 
gminy Strawczyn: 
ścieżka dydaktyczna

Wartość ogółem:              4 137 975,19 PLN

Dofinansowanie UE:             3 479 000,64 PLN

Wkład własny:              658 974,55 PLN

Termin realizacji projektu:             2016 - 2020



Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo 
cennych administrowanych przez Geopark Kielce

Projekt zakładał realizację dwóch zadań inwe-
stycyjnych. Pierwsze z nich: ochrona i wykorzy-
stanie zasobów przyrodniczych Rezerwatu 
i Parku Kadzielnia - obejmował stworzenie kom-
pleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyj-
nej służącej ochronie terenów przyrodniczo 
cennych w kieleckiej Kadzielni oraz budowę ście-
żek edukacyjnych (ciągi pieszo-rowerowe wraz 
z kładką pieszo-rowerową, oświetleniem i zabez-

pieczeniem skarp, ścieżka 
pieszo-rowerowa i punkt edu-

 kacyjny). Drugi zaś: 
ochrona i wykorzysta-

nie zasobów przy-

rodniczych Rezerwatu Wietrznia wraz z doposa-
żeniem Centrum Geoedukacji – uwzględniał 
stworzenie kompleksowej infrastruktury tury-
stycznej i edukacyjnej służącej ochronie terenów 
przyrodniczo cennych oraz realizacji funkcji 
dydaktycznych w obrębie Rezerwatu Wietrznia, 
w tym doposażenie Centrum Geoedukacji (mo-
dernizacja ekspozycji stałej w Centrum Geoedu-
kacji wraz z projektem i budową Geologicznego 
Ogrodu Doświadczeń, budowa ścieżki edukacyj-
nej w Rezerwacie Wietrznia). 

Wartość ogółem:                  13 939 909,89 PLN

Dofinansowanie UE:             11 821 030,66 PLN

Wkład własny:              2 118 879,23 PLN

Okres realizacji projektu: 2016 – 2019



Drobna infrastruktura turystyczna i elementy 
informacyjno-promocyjne w obrębie 
Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego

Celem projektu jest rozszerzenie działań na 
rzecz poprawy ochrony obszarów cennych przy-
rodniczo KOF poprzez podjęcie działań ogranicza-
jących negatywne oddziaływanie turystyki na 
przyrodę nieożywioną i ożywioną w obrębie Chę-
cińsko – Kieleckiego GEOPARKU w części położo-
nej na terenie gminy Chęciny. Wykonanie drobnej 
infrastruktury turystycznej i elementów informa-
cyjno-promocyjnych w rezerwacie przyrody Góra 
Zelejowa pozwoliło na kanalizację ruchu tury-
stycznego na obszarach cennych przyrodniczo. 

Celem zagospodarowania było udostępnienie 
mieszkańcom i turystom ścieżki poprzez kom-
pleksową infrastrukturę geoturystyczną, w tym 
tablice informacyjne z popularnonaukową inter-
pretacją. Realizacja projektu zapewni edukację 
rodzinną poprzez poznanie bogactwa przyrodni-
czego terenu oraz prowadzenie gier edukacyj-
nych. Są to działania w celu poszerzenia wiedzy 
w zakresie geologicznym, ściśle związana 
z ochroną przyrody nieożywionej i edukacją geo-
logiczną. Jak również propozycja aktywnego 
spędzenia czasu wśród cennej przyrody.

Wartość ogółem:              144 855,89 PLN

Dofinansowanie UE:             123 127,51 PLN

Wkład własny:              21 728,38 PLN

Okres realizacji projektu:             2020 - 2021



Budowa platformy widokowej w miejscowości Daleszyce oraz 
zagospodarowanie miejsc wokół świetlic wiejskich w miejscowości 
Cisów i Widełki jako zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów 
przyrodniczych KOF na terenie gminy Daleszyce

Projekt obejmował działanie inwestycyjne 
polegające na zagospodarowaniu terenu znajdu-
jącego się w grupie Cisowsko-Orłowińskiego 
Parku Krajobrazowego, charakteryzującego się 
wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazo-
wymi, służących podniesieniu jego atrakcyjności 

turystycznej oraz ochrony przyrody i ich 
właściwego wykorzystania. Przedsię-

wzięcie miało na celu powstrzymanie 
dalszej degradacji zasobów przyrodni-

czych, przez odpowiednio zorganizo-
waną przestrzeń oraz infrastruktu-

rę i nadanie nowych funkcji 

obiektom należącym do gminy. W ramach projek-
tu stworzono platformę (wieżę) widokową, orga-
nizację ciągu pieszo - rowerowego w formie pętli, 
pełniącej funkcje ścieżki dydaktycznej. W ramach 
infrastruktury stworzono również miejsca posto-
jowe, przestrzeń do odpoczynku – wiaty, ławecz-
ki, kosze na śmieci, miejsca dla rowerów. Koniecz-
ne było też stworzenie zaplecza sanitarnego. 
Infrastruktura ta została utworzona na terenie 
dwóch świetlic wiejskich: w Widełkach i Cisowie, 
pełniących role przystanków na trasie przejścia. 
Celem ogólnym projektu jest poprawa i ochrona 
obszarów cennych przyrodniczo na terenie gminy 
Daleszyce oraz ich odpowiednie zagospodarowa-
nie i wykorzystanie dla rozwoju turystyki ekolo-
gicznej, przez stworzenie infrastruktury tury-
styczno-edukacyjnej i nadanie nowych funkcji 
obiektom istniejącym na danym terenie. 

Wartość ogółem:              689 103,20 PLN

Dofinansowanie UE:             585 737,72 PLN

Wkład własny:              103 365,48 PLN

Okres realizacji projektu:             2018 - 2019



Infrastruktura drogowa
– ZIT KOF –

8. RPSW.06.04.00

Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach
Przedmiotem projektu była rozbudowa i prze-

budowa ul. Łopuszniańskiej, która stanowi odci-
nek DW761 Kielce–Piekoszów i zapewnia bezpo-
średnie połączenie z siecią TEN-T, na granicy 
administracyjnej miasta łącząc się węzłem wielo-
poziomowym z drogą ekspresową S7. Prace 
projektowe obejmowały przebudowę jezdni pole-

gającą na wzmocnieniu i poszerze-
niu konstrukcji nawierzchni jezdni, 

modernizację istniejącego 
wiaduktu nad linią kole-

jową nr 568 relacji 
Sitkówka-Szczukowice 
i budowę kładki 

pieszo-rowerowej. 

Ponadto dokonano przebudowy chodników oraz 
zjazdów na działki, budowę ścieżki rowerowej, 
budowę kanalizacji deszczowej wraz z oczysz-
czalnią wód deszczowych, budowę oraz przebu-
dowę oświetlenia ulicznego, przebudowę oraz 
zabezpieczenie istniejącej infrastruktury pod-
ziemnej i napowietrznej. 

Okres realizacji projektu: 2017 - 2019

Wartość ogółem:              21 519 266,18 PLN

Dofinansowanie UE:             18 110 846,41 PLN

Wkład własny:              3 408 419,77 PLN



Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od DK 74 do DK 73 poprzez 
rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę 
nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską

Przedmiot projektu obejmował rozbudowę 
ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa, budowę nowego 
połączenia ul. Witosa z ul. Radomską, przebudo-
wę ul. Szybowcowej oraz budowę ul. Karczunek, 
w tym także budowę dróg serwisowych, skrzyżo-
wań, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, 
obiekty mostowe, odwodnienia, oświetlenie oraz 
przebudowę kolidującej infrastruktury. Projekt 
stanowi kompleksowe przedsięwzięcie mające 
na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestni-
ków ruchu drogowego, wzrost płynności ruchu, 
dostosowanie nośności dróg, uspraw-
nienie transportu miejskiego, zmniej-
szenie negatywnego oddziaływa-
nia ruchu drogowego na środo-
wisko na obszarze KOF. Wartość ogółem:              149 434 785,38 PLN

Dofinansowanie UE:             96 468 878,46 PLN

Wkład własny:              52 965 906,92 PLN

Okres realizacji projektu: 2017 - 2022
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