Projekty MIASTA KALISZA
dofinansowane w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza
wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”.
Źródło dofinansowania:
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020.
Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska.
Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
Całkowita wartość projektu: 20 548 036,46 zł,
w tym koszt kwalifikowalny: 16 785 447,89 zł.
Dotacja z EFRR: 14 267 630,70 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).
Planowane zakończenie projektu: grudzień 2017 r.

Celem projektu jest dążenie do poprawy jakości powietrza w Mieście Kaliszu
poprzez rozwój niskoemisyjnego systemu transportu publicznego.
Projekt prowadzić ma do budowania w mieście świadomości, że samochód
osobowy nie jest niezbędny, aby komfortowo, bezpiecznie i efektywnie czasowo
podróżować po Kaliszu, do szerszego niż dotychczas wykorzystania publicznego
transportu zbiorowego oraz wzrostu znaczenia ruchu rowerowego i pieszego w
mieście, a w konsekwencji do obniżenia emisji zanieczyszczeń powietrza, redukcji
hałasu i obniżenia kongestii transportowej i poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących zadań:
 Zakup autobusów niskoemisyjnych - 9 pojazdów przystosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych (5 hybrydowych oraz 4 diesel Euro 6);
 Budowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Majkowskiej w Kaliszu węzeł składać będzie się przede wszystkim z miejsc postojowych dla autobusów
i parkingu Park&Ride, parkingu Bike&Ride (wyposażonego w samoobsługową
stację naprawy rowerów), dróg manewrowych, ciągów pieszo-jezdnych, zatok
przystankowych z wiatami, automatu biletowego i tablicy informacji pasażerskiej
LED, instalacji oświetleniowej/monitoringu/informacji przestrzennej i zieleni
miejskiej;
 Wyposażenie wybranych przystanków autobusowych w tablice informacji
pasażerskiej LED i biletomaty;
 Wydzielenie/modernizacja 3 zatok autobusowych;
 Budowa ścieżek rowerowych o łącznej długości 0,916 km;

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących zadań (c.d.):
 Modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energooszczędność
w obrębie trzech osiedli Kalisza: Majków, Chmielnik oraz Dobrzec; w efekcie
zamontowanych zostanie 994 szt. nowych energooszczędnych opraw (punktów
świetlnych);
 Kampania informacyjno – promocyjna: pakiet miękkich działań mających
przybliżyć mieszkańcom tematykę niskiej emisji oraz przedstawić możliwe do
wykorzystania w codziennym życiu działania ograniczające niską emisję – w tym
przede wszystkim działania mające nakłonić mieszkańców do ograniczania
korzystania z samochodów osobowych i zastępowania ich w codziennych
podróżach komunikacją publiczną lub niezmotoryzowaną tj. przemieszczania się
rowerem lub pieszo;

Pierwsze projekty Miasta Kalisza dofinansowane w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków alokacji
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji
Kalisko–Ostrowskiej:
 „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem
do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,

 „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie
inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Tytuł projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem
do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Źródło dofinansowania:
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020.
Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
w ramach ZIT dla rozwoju AKO.
Całkowita wartość projektu: 12 516 626,04 zł.
Dotacja z EFRR: 9 254 239,03 zł.
Okres realizacji: 28.04.2017 r. - 30.06.2018 r.

Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego
i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku
pracy.
Środkiem realizacji tak postawionego celu jest doposażenie istniejących oraz utworzenie
nowych wysokospecjalistycznych pracowni w 5 szkołach i placówkach
kształcenia
zawodowego i ustawicznego w Kaliszu, tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Zespole
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, Zespole Szkół
Ekonomicznych oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.
Projekt zakłada realizację wyłącznie zadań inwestycyjnych polegających na rozbudowie,
przebudowie, modernizacji oraz adaptacji na cele edukacyjne pomieszczeń
poszczególnych budynków ww. szkół i placówek wraz z zakupem wysokospecjalistycznego,
nowoczesnego sprzętu i wyposażenia.
Projekt umożliwi realizację drugiego przedsięwzięcia Miasta Kalisza wspartego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, który również uzyskał wnioskowane wsparcie.

Tytuł projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie
inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.
Źródło dofinansowania:
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020.
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy.
Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju
AKO.
Całkowita wartość projektu: 1 395 370,98 zł.

Dotacja z EFS: 1 255 833,83 zł.
Okres realizacji: 01.04.2017 r. - 30.04.2019 r.

Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego 6 kaliskich placówek
edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy.
Przedmiot projektu: staże i praktyki zawodowe, obóz naukowy, kursy przygotowujące na
studia, doradztwo zawodowe, zajęcia dodatkowe dla uczniów, wsparcie uczniów
w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień; szkolenia doskonalące, studia
podyplomowe i praktyki zawodowe dla nauczycieli, doposażenie szkolnych pracowni,
tworzenie sieci współpracy.
Placówki kształcenia zawodowego uczestniczące w projekcie: Zespół Szkół
Samochodowych w Kaliszu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu, Zespół Szkół
Ekonomicznych w Kaliszu, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu, Zespół Szkół
Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
w Kaliszu.
W projekcie łącznie udział weźmie 248 uczniów, 53 nauczycieli oraz 4 instruktorów
praktycznej nauki zawodu.

Więcej informacji o projektach Miasta Kalisza:
Biuro Pozyskiwania Funduszy w Wydziale Strategii i Rozwoju
w Urzędzie Miejskim w Kaliszu
ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Tel. 62 765 44 67, fax: 62 764 20 32
e-mail: boipf@um.kalisz.pl
www.kalisz.pl

Dziękuję za uwagę!

