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ROK

KADENCJI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zestawienie wydatków
majątkowych
					

2016						

2017					

2018				

2019				

92,34%

75,88%

53,87%
41,79%

% wykonania

2020					

95,33%

GOSPODARKA
Śląskie we współpracy z administracją rządową i Komisją
Europejską przygotowało największy w Polsce regionalny program pomocy
gospodarce o wartości:

1,4

mld zł

4,86
W ramach nowej perspektywy do regionu trafi:

mld euro

w tym przynajmniej 2 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Śląskie wyróżnione za najlepszą strategię w zakresie wspierania przedsiębiorczości w czasie walki z pandemią prestiżowym tytułem
„Europejski Region Przedsiębiorczości”

Wsparcie rynku pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach realizował wsparcie w ramach rządowych „tarcz antykryzysowych” z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie
pensji pracowników na łączną kwotę wsparcia:

441,5
Z tych możliwości skorzystało prawie:

100 tys. pracowników
z ponad 9 tys. firm

mln zł

O przyszłości regionu i Europy rozmawiano w trakcie pierwszej edycji Europejskiego Forum Przyszłości,
które odbywało się na Stadionie Śląskim w dniach 6-8 października 2021.

38 tys. uczestników
330 ekspertów

60 paneli

Wsparcie w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, w 2021 roku
w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej otrzymało ponad

32 tys.
osób
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Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości
Konkurs „Innowacje w MŚP”
• 117 mln zł
• 67 projektów
Śląski Pakiet dla Gospodarki
• 373 mln zł
• 654 przedsiębiorców
Wsparcie MŚP z branży turystycznej
• 76 mln zł
• 173 wniosków

łączna wartość wsparcia to niemal

mln zł

ZDROWIE
Województwo Śląskie przekazało dla szpitali na walkę z pandemią COVID-19 ponad 300 mln zł. To rekord w skali kraju.

Śląskie jako jeden z trzech pierwszych regionów w Unii Europejskiej uzyskało zgodę na zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020, dzięki czemu możliwe było przekierowanie 75 mln euro na walkę z COVID-19.

330

Województwo Śląskie przekazało na walkę z pandemią COVID-19

mln zł

W regionie pomiędzy szpitale podzielono ogółem aż 123 mln zł, które trafiły do kilkudziesięciu placówek medycznych. Kwota 105 mln zł pochodziła z RPO Województwa Śląskiego, 12 mln zł to środki z budżetu państwa, a 6 mln zł to wkład beneficjentów

123
W regionie pomiędzy szpitale podzielono ogółem aż

mln zł

27 mln zł rozdysponowano na ustabilizowanie finansów szpitali,
21 mln zł na inwestycje, a 12 mln zł na przeciwdziałanie epidemii.

Zarząd województwa uruchomił ponadto 13 mln zł przeznaczonych dla placówek sprawujących
całodobową opiekę nad seniorami i sfinansowanie zatrudnienia pracowników, specjalistów ds.
opieki i pielęgnacji, zakup środków ochrony indywidualnej i doposażenie placówek w sprzęt.

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego zdecydowali się
przekazać z budżetu na służbę zdrowia dodatkowe:

62 mln zł

Inwestycje w szpitalach podległych Urzędowi Marszałkowskiemu
Tylko w ciągu ostatniego roku Województwo Śląskie przeznaczyło na inwestycje w szpitalach podległych Urzędowi Marszałkowskiemu:

Żory
Bielsko-Biała

Bytom

Wodzisław Śląski

50 mln zł

Piekary Śląskie

Częstochowa

Sosnowiec

Tarnowskie Góry

Jastrzębie-Zdrój

Siemianowice Śląskie

Wsparcie dla szpitali
• 15 mln zł dla Szpitala Specjalistycznego w Rybniku
• 5 mln zł dla szpitali w Bielsku-Białej i Częstochowie

Wilkowica Bystra

OCHRONA ŚRODOWISKA
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W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 ogłoszono

Odnawialne źródła energii
Walka z niską emisją

naborów

1.32

Ekologiczny transport
Wymiana źródeł ciepła

z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz termomodernizacji, na łączną kwotę

mld zł

W październiku 2020 roku Sejmik jednomyślnie przyjął wieloletnią strategię dla województwa, której podstawą jest
program „Zielone Śląskie 2030”. Strategia koncentruje się na poprawie jakości życia w regionie oraz zielonej transformacji gospodarczej.

Łaziska
3,3 mln zł

Związek Gmin
Subregionu
Zachodniego
10,2 mln zł

Koziegłowy
i Siewierz
25,6 mln zł

Ślemień
3,2 mln zł

Bielsko-Biała
14,4 mln zł

Związek
Międzygminny
w Żywcu
26 mln zł

Eko Inwestycje

Lubliniec
3,2 mln zł
Tychy
23,2 mln zł

Zawiercie
26,5 mln zł

Ożarowice
22,7 mln zł
Kornovac
16,7 mln zł

Pszczyna
4,1 mln zł

Lędziny
632 tys. zł
i >400 tys. zł

Bieruń
7,1 mln zł
i 3 mln zł
(dwa projekty)

Czechowice
Dziedzice
12,2 mln zł

Program dla Śląska - ekologiczny transport

Akcja „MOGĘ! Zatrzymać SMOG”

CLIMATE-CON

• 138 mln zł

• 571 przedszkoli

• 22-23 listopada 2021

• 43 zeroemisyjne autobusy

• 1379 oczyszczaczy powietrza

• Stadion Śląski

• 34 punkty ładowania

Tarnowskie Góry
44,4 mln zł

• 2 dni debaty
• 15 sesji tematycznych z udziałem ekspertów

INFRASTRUKTURA

1.46
W latach 2018-2021 na realizację
inwestycji drogowych w regionie przeznaczono

W perspektywie najbliższych trzech lat planowane są
przedsięwzięcia o wartości 1,15 mld zł. Środki na ten
cel pochodzą z Unii Europejskiej, budżetu państwa
i województwa.
W tegorocznym budżecie na zadania drogowe zapisano
kwotę około 540 mln zł. Śląskie inwestuje w infrastrukturę drogową i wzmacnia potencjał regionu.

Regionalna Droga
Racibórz-Pszczyna

283,8 mln zł

Nowe drogi służą przedsiębiorcom, poprawiają komfort
jazdy i jakość życia mieszkańców.

Przebudowa DW

913 124,9 mln zł
Przebudowa DW

791 239,2 mln zł

mld

Przebudowa DW

925 197 mln zł
Przebudowa DW

933 240,6 mln zł
Przebudowa DW 948
(w trakcie realizacji)

Koleje Śląskie
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Samorząd województwa odpowiada za organizację kolejowych regionalnych
przewozów pasażerskich. W 2021 roku przeznaczono na ten cel

mln zł

PROJEKTY UNIJNE
W ostatnim roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego wybrano do dofinansowania ponad

1000

projektów

Podpisano umowy na dofinansowanie na kwotę 1,6 mld zł.
Łączna wartość rozliczonych środków to ponad 9,2 mld zł
co stanowi prawie 60 procent alokacji całego programu.
Wartość zaangażowanych środków w nabory to z kolei

16.96

blisko

109
procent

całej alokacji

mld zł

Europejski Fundusz Społeczny
• 371 projektów
• 388 umów

320.5

mln zł

KULTURA I WYDARZENIA
Wydatki na kulturę w budżecie województwa rosną systematycznie z roku na rok.
W 2021 zapisano na ten cel aż:

Planetarium Śląskie
Ponad

154 mln zł

Opera Śląska

56 mln zł

Obchody 100-lecia
Powstań Śląskich

223.9

Śląskie Centrum
Wolności i Solidarności

15 mln zł

mln zł
Rok Górali

Panteon Górnośląski

Carbon Silesia Festival

o 10 mln zł więcej niż w roku wcześniejszym i ponad 60 mln zł więcej niż w roku 2018

TURYSTYKA
Turystyka to jedna z branż, które w czasie pandemii ucierpiały najbardziej. Stąd potrzeba wsparcia dla przedsiębiorców,
samorządów i wydarzeń, które promują atrakcyjność turystyczną regionu. W efekcie powstał Śląski Pakiet dla Turystyki,
którego wartość w 2021 roku wzrosła do

87.5

mln zł

Działania skupiły się na dwóch obszarach:

Wsparcie gmin
z obszaru turystyki

17,5 mln zł

Wsparcie małych
i średnich przedsiębiorstw

76 mln zł

Festiwal Górnej Odry
• 70 tysięcy osób
• Ok. 100 wydarzeń
• 19 lokalizacji
Industriada
Święto Szlaku Zabytków Techniki
• 33 obiekty
• 25 miejscowości
• Hasło: „Technika. To Was zaskoczy”
Juromania
• 63 lokalizacje
• ok. 25 tys. osób

SPORT
Województwo Śląskie jest liderem wśród regionów pod względem nakładów na sport. W tym trudnym, pandemicznym czasie nie zrezygnowaliśmy z największych
imprez, udowadniając, że jesteśmy w stanie zorganizować wydarzenia sportowe na najwyższym światowym poziomie, dbając o bezpieczeństwo. Stadion Śląski jest
areną zmagań najlepszych sportowców na świecie, ale jednocześnie obiektem otwartym, na którym startują młodzi sportowcy i amatorzy, którzy mają okazję poczuć niesamowitą atmosferę Kotła Czarownic.
Lekkoatletyka
• Mistrzostwa Świata Sztafet
• Drużynowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce
• Memoriał Janusza Kusocińskiego
• Memoriał Kamili Skolimowskiej

Program Klub
• 87 klubów
• Dodatkowe 200 tys. zł w formie grantów przekazano 23 klubom.

Piłka ręczna
• Mistrzostw Świata w 2023 roku
• 32 drużyny
Mistrzostwa zorganizują wspólnie Polska i Szwecja

Silesia Marathon
• 8 tysięcy uczestników
• najstarszy uczestnik biegu miał 86 lat

Katowice

Hokej
• Śląski Dom Hokeja

Chorzów
Mysłowice
Siemianowice
Śląskie

POWSTANIA ŚLĄSKIE
Od początku obecnej kadencji samorządu województwa istotne miejsce zajmuje pamięć o zrywach narodowościowych na Śląsku. Sto lat
temu trzy bohaterskie powstania zadecydowały o powrocie Śląska do Ojczyzny. W regionie trwają obchody stulecia tych wydarzeń. W tym
roku uczciliśmy setną rocznicę III Powstania Śląskiego.
Â Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach otrzymał imię Wojciecha Korfantego.
Â Uroczystości z okazji 100. rocznicy zakończenia III Powstania Śląskiego.
Â Zawody balonowe na Polach Marsowych w Parku Śląskim.
Â 4 lipca 2021 rok - Bieg Bohaterów.
Dystans - 4,2 km

