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Nr 
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Nazwa przedsięwzięcia 

Podmiot  
realizujący 
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zadań 

Lokali-
zacja - 
adres  

Szacowana 
wartość 

Źródła 
finanso-

wania 
Prognozowane produkty i rezultaty 

2A.1. 2 SM-K Remont elewacji budynku wraz z ocie-
pleniem elewacji od strony podwórza 
w budynku przy ul. Zyblikiewicza 5 w 
Krakowie w celu polepszenia życia 
mieszkańców i wyglądu obiektu 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Zyblikiewi-
cza 5 w Kra-
kowie 

Remont elewacji budynku 
wraz z ociepleniem ele-
wacji od strony podwórza 
w budynku  

Zybli-
kiewi-
cza 5 

3 900 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1;  liczba odbior-
ców projektu - mieszkańcy 221 miesz-
kań 

3.1. 3 Poza 
obsza-

rem 
rewitali-

zacji 

Zagospodarowanie targowiska "Stary 
Kleparz" przy Rynku Kleparskim w 
Krakowie 

Spółka Kupiec-
ka "Stary Kle-
parz" Sp. z o.o. 

Kompleksowa przebudo-
wa placu targowego 
 

Rynek 
Klepar-
ski 

6 000 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

pow. zrewit. przestrzeni miejskiej - 
6079 m2; liczba przedsiębiorstw ulo-
kowanych na zrewitalizowanych ob-
szarach - 50 

Projekt nr 3 jest  zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie podobszaru Stare Miasto – Kazimierz. Określone przez Wnioskodawcę cele tj. poprawa jakości miejskiej przestrzeni społeczno-
gospodarczej, zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego, dywersyfikacja podmiotów gospodarczych w przestrzeni miejskiej, zahamowanie marginalizacji ekonomicznej  i społecz-
nej rewitalizowanego obszaru są zgodne z celami rewitalizacji i wykazują istotne oddziaływanie na podobszar Stare Miasto – Kazimierz. ( Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców w 
obszarze rewitalizacji oraz podjęcie działania na rzecz przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości społecznej) 
1.2. 4 SNH Modernizacja ogródka jordanowskiego 

os. Szkolne 35 
Wspólnota 
reprezentowa-
na przez PPU 
ADREM SA 

Uporządkowanie placu 
zabaw, poprawa funkcjo-
nalności 

os. 
Szkolne 
35 

120 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

ilość zmodernizowanych odrod-
ków/przestrzeni publ. - 1; liczba od-
biorców projektu - ok. 200 os. 

1.2. 5 SNH Modernizacja budynków Teatru Ludo-
wego wraz z budową niezbędnej infra-
struktury do prowadzenia działań 
kulturalnych wraz z zagospodarowa-
niem przestrzeni wokół budynków z 
przeznaczeniem na cele publiczne i 
społeczne 

Teatr Ludowy Powstanie wielofunkcyj-
nego centrum teatralno-
kulturowego Nowej Huty 

os. 
Teatral-
ne 23 

7 700 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

ilość zmodernizowanych obiektów - 1, 
ilość nowopowstałych przestrzeni 
publ. - 4, ilość osób korzystających z 
oferty edukacyjno-kult. - 4000/miesiąc, 
liczba osób zaangażowanych w realiza-
cję zadania - 15 

1.2. 6 SP-Z Skład Solny: Centrum Literatury i Języ-
ka wraz z Biblioteką Kraków 

GMK Budowa i rozbudowa 
obiektu i stworzenie 
wielofunkcyjnej instytucji 
kultury 

Na 
Zjeździe 
8 

66 900 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

nowy obiekt instytucji kultury - 1; 
liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1 

2A.1. 8 SM-K Remont elewacji wraz z wymianą sto-
larki okiennej  

Zarząd Budyn-
ków A.S. Sp. z 
o.o. 

Remont elewacji wraz z 
wymianą stolarki okien-
nej  

Józefa 
26 

420 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

remont elewacji/budynku - 1 szt.; 
liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1 

1.2. 10 Poza 
obsza-

rem 
rewitali-

Przebudowa, rozbudowa, modernizacja 
i adaptacja pawilonu przy ul. Kazimie-
rza Wielkiego na cele społeczne - żło-
bek, klub rodzica, klub seniora 

Zjednoczona 
Spółdzielnia 
Budowlano 
Mieszkaniowa 

Adaptacja obiektu na 
funkcje społeczne: klub 
seniora, klub rodzica, 
żłobek  

Kazi-
mierza 
Wiel-
kiego 

2 000 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

nowe miejsca w żłobku (50 miejsc), 
miejsce spotkań -  jednorazowo do 50 
osób; liczba budynków zrewitalizowa-
nych / zmodernizowanych - 1 
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zacji PIAST 
Projekt nr 10 jest zlokalizowany poza obszarem rewitalizacji. Wskazane przez Wnioskodawcę cele tj. poprawa jakości życia, rehabilitacja obszarów mieszkaniowych i dostosowanie otocze-
nia do potrzeb rodzin z dziećmi i osób starszych , zapewnienie opieki nad dziećmi, pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców, poprawa jakości o dostępności pomieszczeń dla osób 
niepełnosprawnych i seniorów, poprawa bezpieczeństwa, deklaracja przeznaczenia 50% miejsc dla dzieci osób zamieszkałych na terenie podobszaru Stare Miasto-Kazimierz są zgodne z 
celami rewitalizacji i wykazuje istotne oddziaływanie na ten podobszar. (Poprawa jakości życia w obszarze rewitalizacji, Poprawa infrastruktury społecznej polepszającej warunki rozwoju 
edukacji, nauki, kultury i oraz zapewnienie opieki społecznej) 
2B.2. 11 SP-Z 

 
Park rekreacyjno-sportowy pod św. 
Benedyktem 

Fundacja 
Wspierania 
Rozwoju 
Wspinaczki 
"WSPINKA" 

Stworzenie parku rekrea-
cyjno-sportowego, po-
przez zagospodarowanie 
terenów w rej. Fortu św. 
Benedykta 

Rękaw-
ka 

2 600 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

nowy park rekreacyjno-sportowy  -
1szt., o pow. 0.45 ha, liczba odbiorców 
projektu -  ilość korzystających - 36 tys. 

4.2 12 SNH 
 

Re:Aktywacja w NH – powstanie Lo-
kalnych Centrów Rewitalizacji jako 
miejsc aktywizacji i edukacji mieszkań-
ców podobszaru „starej” Nowej Huty 

Ośrodek Kultu-
ry Kraków – 
Nowa Huta 

Otwarcie 3 miejsc spotkań 
mieszkańców, wykonanie 
min. 5 trwałych interwen-
cji w przestrzeni, strona 
internetowa, prace ba-
dawcze i popularyzator-
skie, wydarzenia plene-
rowe 

cały 
podob-
szar 
rewita-
lizacji 
SNH  

850 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR, EFS 

 nowe lokalne centra rewitalizacji (3), 
trwałe interwencje w przestrzeni pu-
blicznej osiedli (5), strona internetowa 
(1), dokumenty diagnostyczne (1), 
konferencje (1), publikacje (1, egz. 
1000), wydarzenie plenerowe (1), 
szkolenia dla społeczności lok. - min. 
100 osób, warsztaty dla liderów (30 
osób),  

3.1 13 SM-K Stworzenie przestrzeni dla integracji 
środowisk twórczych (architektów, 
urbanistów), przedsiębiorców i przed-
stawicieli nauki z obszaru rewitalizacji 
w remontowanym i przebudowywa-
nym obiekcie przy ul. Gołębiej 5/ Wiśl-
nej 6 na działce nr 380 obręb 1 w Kra-
kowie 

Biuro Rozwoju 
Krakowa S.A. 

Stworzenie przestrzeni 
integracyjnej i galerii w 
remontowanym i przebu-
dowanym obiekcie 

Gołębia 
5 

9 546 510 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; liczba odbior-
ców projektu  - 600 podmiotów gospo-
darczych 

1.5. 14 SM-K, 
SP-Z, 
SNH 

Program Pomocy Lokatorom Wydział 
Mieszkalnictwa 
UMK 

Remonty mieszkań z 
zasobu gminy na wyna-
jem 

cały 
obszar 
rewita-
lizacji 

375 000 środki 
prywatne 

remonty 25 mieszkań komunalnych 

1.2. 18 SNH 
 

„W sile wieku” – placówka specjali-
styczna 

Miejski Ośro-
dek Pomocy 
Społecznej w 
Krakowie 

Dostosowanie lokalu 
gminnego na potrzeby 
dziennej placówki wspar-
cia dla niesamodzielnych  

os. 
Krako-
wiaków 
2 

4 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

utworzenie miejsc wsparcia dziennego 
(20), utrzymanie osób niesamodziel-
nych w środowisku (72) 

1.5. 19 SP-Z 
 

„W sile wieku” – placówka aktywiza-
cyjna 

Miejski Ośro-
dek Pomocy 

Dostosowanie lokalu 
gminnego na potrzeby 

PR Stare 
Pogórze 

3 000 000 krajowe 
środki 

utworzenie miejsc wsparcia dziennego 
(20), utrzymanie osób niesamodziel-
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Społecznej w 
Krakowie 

dziennej placówki wspar-
cia dla niesamodzielnych  

- Zabło-
cie 

publiczne, 
EFRR 

nych w środowisku (72) 

4.2. 20 SP-Z 
 

Aktywizacja społeczna mieszkańców 
podobszaru „Stare Podgórze” z wyko-
rzystaniem rewitalizowanych budyn-
ków przy ul. Zabłocie 9a i 9b 

Miejski Ośro-
dek Pomocy 
Społecznej w 
Krakowie 

Kompleksowy remont 
budynków dla stworzenia 
przestrzeni współpracy 

Zabłocie 
9a i 9b 
Dą-
brówki 
7 

1 700 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

uczestnicy programu aktywności lo-
kalnej (250), podmioty tworzące sieć 
współpracy (30), remont budynku (1 
szt.) 

4.2. 21 SNH 
 

Aktywizacja społeczna mieszkańców 
osiedla „Na Skarpie” 

Miejski Ośro-
dek Pomocy 
Społecznej w 
Krakowie 

Rozwiązywanie lokalnych 
problemów z wykorzy-
staniem narzędzi Pro-
gramu Aktywności Lokal-
nej dla mieszkańców 
osiedla „Na Skarpie”. 

os. Na 
Skarpie 
35 

1 620 000 krajowe 
środki 
publiczne 

uczestnicy programu aktywności lo-
kalnej (220), podmioty tworzące sieć 
współpracy (18) 

2A.1. 23 SM-K Remont elewacji budynku wraz z ocie-
pleniem elewacji od strony podwórza 
w budynku przy ul. Bonerowskej 12 w 
Krakowie w celu polepszenia życia 
mieszkańców i wyglądu obiektu 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Bonerow-
skiej 12 w 
Krakowie 

Remont elewacji budynku 
wraz z ociepleniem ele-
wacji  

Bone-
rowska 
12 

230 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

remont/ocieplenie elewacji/budynku 
(1 szt.), liczba budynków zrewitalizo-
wanych / zmodernizowanych - 1; licz-
ba odbiorców projektu  - 6 lokali 
mieszkalnych 

2A.1. 25 SM-K Remont elewacji budynku wraz z ocie-
pleniem elewacji od strony podwórza 
w budynku przy ul. Przemyskiej 6 w 
Krakowie w celu polepszenia życia 
mieszkańców i wyglądu obiektu 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Przemyskiej 
6 w Krakowie 

Remont elewacji budynku 
wraz z ociepleniem ele-
wacji  

Prze-
myska 6 

300 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

remont/ocieplenie elewacji/budynku 
(1 szt.), liczba budynków zrewitalizo-
wanych / zmodernizowanych - 1; licz-
ba odbiorców projektu  - 18 lokali 
mieszkalnych 

2A.1. 26 SM-K Remont elewacji budynku wraz z ocie-
pleniem elewacji od strony podwórza 
w budynku przy ul. Św. Gertrudy 14 w 
Krakowie w celu polepszenia życia 
mieszkańców i wyglądu obiektu 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Św. Gertru-
dy 14 w Kra-
kowie 

Remont elewacji budynku 
wraz z ociepleniem ele-
wacji  

Gertru-
dy 14 

340 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

remont/ocieplenie elewacji/budynku 
(1 szt.), liczba budynków zrewitalizo-
wanych / zmodernizowanych - 1; licz-
ba odbiorców projektu  - 22 lokale 
mieszkalne i użytkowe 

2A.1. 27 SM-K Remont elewacji budynku wraz z ocie-
pleniem elewacji od strony podwórza 
w budynku przy ul. Św. Tomasza 30 w 
Krakowie w celu polepszenia życia 
mieszkańców i wyglądu obiektu 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Św. Toma-
sza 30 w Kra-
kowie 

Remont elewacji budynku 
wraz z ociepleniem ele-
wacji  

Św. 
Toma-
sza 30 

470 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

remont/ocieplenie elewacji/budynku 
(1 szt.), liczba budynków zrewitalizo-
wanych / zmodernizowanych - 1; licz-
ba odbiorców projektu  - 12 lokali 
mieszkalnych i użytkowych 

2A.1. 30 SM-K Remont elewacji budynku wraz z ocie-
pleniem elewacji od strony podwórza 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Remont elewacji budynku 
wraz z ociepleniem ele-

Zybli-
kiewi-

350 000 EFRR, 
środki 

remont/ocieplenie elewacji/budynku 
(1 szt.); liczba budynków zrewitalizo-
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w budynku przy ul. Zyblikiewicza 19 w 
Krakowie w celu polepszenia życia 
mieszkańców i wyglądu obiektu 

budynku przy 
ul. Zyblikiewi-
cza 19 w Kra-
kowie 

wacji  cza 19 prywatne wanych / zmodernizowanych - 1; licz-
ba odbiorców projektu  - 20 lokali 
mieszkalnych 

4.2. 31 SP-Z 
 

Centrum Społeczności Lokalnej MOWIS 
– Klaster Podgórsko-Zabłocki 

Miejski Ośro-
dek Wspiera-
nia Inicjatyw 
Społecznych 

Remont i adaptacja bu-
dynków na cele społeczne 

Zabłocie 
20-22 

4 500 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - remont budyn-
ków - 2 szt.  

4.2. 32 SP-Z 
 

Sieć Centrów Aktywności Seniorów 
(CAS) Podgórze - Zabłocie 

Wydział Spraw 
Społecznych 
UMK, Referat 
ds. Młodzieży i 
Seniorów  

Utworzenie wystandary-
zowanej sieci lokalnych 
Centrów Aktywności 
Seniorów. 

PR 
Podgó-
rze 
Zabłocie 

1 200 000 krajowe 
środki 
publiczne 

nowa placówka aktywności społecznej 
- 1 

4.2. 33 SNH 
 

Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw 
Społecznych  

Miejski Ośro-
dek Wspiera-
nia Inicjatyw 
Społecznych 

Organizacja zaplecza 
techniczno-kadrowego 
dla działania MOWIS oraz 
rozwój działalności 
ośrodka 

os. 
Cen-
trum C 
10 

2 500 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR, EFS 

remont i wyposażenie ośrodka  (1), 
szkolenia dla urzędników i NGO, konfe-
rencje i debaty, punkt doradczy (1) 

1.5. 34 SM-K Sieć Centrów Aktywności Seniorów 
(CAS) Stare Miasto - Kazimierz 

Wydział Spraw 
Społecznych 
UMK, Referat 
ds. Młodzieży i 
Seniorów  

Utworzenie wystandary-
zowanej sieci lokalnych 
Centrów Aktywności 
Seniorów. 

PR Stare 
Miasto - 
Kazi-
mierz 

1 200 000 krajowe 
środki 
publiczne 

nowa placówka aktywności społecznej 
- 1 

1.5. 35 SNH 
 

Sieć Centrów Aktywności Seniorów 
(CAS) Stara Nowa Huta 

Wydział Spraw 
Społecznych 
UMK, Referat 
ds. Młodzieży i 
Seniorów  

Utworzenie wystandary-
zowanej sieci lokalnych 
Centrów Aktywności 
Seniorów. 

PR Stara 
Nowa 
Huta  

1 200 000 krajowe 
środki 
publiczne 

nowa placówka aktywności społecznej 
- 2 

2B.1. 37 SP-Z 
 

Remont elewacji frontowej budynku 
głównego od ul. Czarnieckiego 8 i ter-
momodernizacja elewacji od strony 
podwórka oraz oficyny w celu polep-
szenia życia mieszkańców i wyglądu 
obiektu 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Czarniec-
kiego 8 w 
Krakowie 

Remont elewacji budynku 
wraz z ociepleniem ele-
wacji  

Czar-
nieckie-
go 8 

270 000 EFRR, 
środki 
prywatne, 
krajowe 
środki 
publiczne 

remont/ocieplenie elewacji/budynku 
(1 szt.), liczba budynków zrewitalizo-
wanych / zmodernizowanych - 1; licz-
ba odbiorców projektu  - 12 lokali 
mieszkalnych i użytkowych 

2A.1. 38 SM-K Remont elewacji frontowej budynku 
przy ul. Starowiślna 23 i termomoder-
nizacja elewacji od strony podwórka w 
celu polepszenia życia mieszkańców i 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Starowiślna 

Remont elewacji budynku 
wraz z ociepleniem ele-
wacji  

Staro-
wiślna 
23 

290 000 EFRR, 
środki 
prywatne, 
krajowe 

remont/ocieplenie elewacji/budynku 
(1 szt.), liczba budynków zrewitalizo-
wanych / zmodernizowanych - 1; licz-
ba odbiorców projektu  - 11 lokali 
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wyglądu obiektu 23 w Krakowie środki 
publiczne 

mieszkalnych i użytkowych 

2A.1. 39 SM-K Remont elewacji frontowej budynku 
przy ul. Librowszczyzna 5/ Bonerow-
ska 2 i termomodernizacja elewacji od 
strony podwórka w celu polepszenia 
życia mieszkańców i wyglądu obiektu 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Librowsz-
czyzna 5/ 
Bonerowska 2 
w Krakowie 

Remont elewacji budynku 
wraz z ociepleniem ele-
wacji  

Li-
browsz-
czyzna 
5 / 
Bone-
rowska 
2 

520 000 EFRR, 
środki 
prywatne, 
krajowe 
środki 
publiczne 

remont/ocieplenie elewacji/budynku 
(1 szt.), liczba budynków zrewitalizo-
wanych / zmodernizowanych - 1; licz-
ba odbiorców projektu  - 11 lokali 
mieszkalnych 

2B.1. 42 SP-Z 
 

Remont elewacji całego budynku wraz 
z częściowym ociepleniem przy ul. 
Zamoyskiego 10 w Krakowie w celu 
polepszenia życia mieszkańców i wy-
glądu obiektu 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Zamoyskie-
go 10 w Kra-
kowie 

Remont elewacji budynku 
wraz z ociepleniem ele-
wacji  

Zamoy-
skiego 
10 

475 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

remont/ocieplenie elewacji/budynku 
(1 szt.), liczba budynków zrewitalizo-
wanych / zmodernizowanych - 1; licz-
ba odbiorców projektu  - 8 lokali 
mieszkalnych 

2A.1. 44 SM-K Remont frontowej elewacji budynku 
wraz z ociepleniem elewacji od strony 
podwórza w budynku przy ul. Radzi-
wiłłowska 19 w Krakowie w celu po-
lepszenia życia mieszkańców i wyglądu 
obiektu  

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Radziwił-
łowska 19 w 
Krakowie 

Remont elewacji budynku 
wraz z ociepleniem ele-
wacji  

Radzi-
wiłłow-
ska 19 

450 000 EFRR, 
środki 
prywatne, 
krajowe 
środki 
publiczne 

remont/ocieplenie elewacji/budynku 
(1 szt.), liczba budynków zrewitalizo-
wanych / zmodernizowanych - 1; licz-
ba odbiorców projektu  - 16 lokali 
mieszkalnych i usługowych 

2A.1. 46 SM-K Remont frontowej elewacji budynku 
wraz z ociepleniem elewacji od strony 
podwórza w budynku przy ul. Radzi-
wiłłowska 23 w Krakowie w celu po-
lepszenia życia mieszkańców i wyglądu 
obiektu  

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Radziwił-
łowska 23 w 
Krakowie 

Remont elewacji budynku 
wraz z ociepleniem ele-
wacji  

Radzi-
wiłow-
ska 23 

750 000 EFRR, 
środki 
prywatne, 
krajowe 
środki 
publiczne 

remont/ocieplenie elewacji/budynku 
(1 szt.), liczba budynków zrewitalizo-
wanych / zmodernizowanych - 1; licz-
ba odbiorców projektu  - 14 lokali 
mieszkalnych i usługowych 

2A.1. 49 SM-K Remont frontowej elewacji budynku w 
budynku przy ul. Sarego 12 w Krako-
wie w celu polepszenia życia miesz-
kańców i wyglądu obiektu  

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Sarego 12 w 
Krakowie 

Remont elewacji budynku 
wraz z ociepleniem ele-
wacji  

Sarego 
12 

300 000 EFRR, 
środki 
prywatne, 
krajowe 
środki 
publiczne 

remont/ocieplenie elewacji/budynku 
(1 szt.), liczba budynków zrewitalizo-
wanych / zmodernizowanych - 1; licz-
ba odbiorców projektu  - 21 lokali 
mieszkalnych i usługowych 

3.1 55 SM-K Kahał XXI wieku: spotkania międzykul-
turowe mieszkańców Kazimierza z 
turystami 

2okna Budziło 
i Rudek Sp. J. 

Zmiana układu wejścia i 
zagospodarowanie 
ogródka wewnętrznego 

Józefa 
40 

150 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1,  

2C.3 56 SNH 
 

Przywrócenie funkcji publicznych 
zdegradowanym obszarom NCK 

Nowohuckie 
Centrum Kul-

Krakowski Skwer Spor-
tów Miejskich, Moderni-

JPII 232 15 000 000 krajowe 
środki 

rewitalizacja przestrzeni publ. (60 a), 
modernizacja przestrzeni wewn. (1180 
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tury  zacja sali widowiskowej, 
Modernizacja foyer sali 
widowiskowej pod kątem 
osób niepełnosprawnych, 
Rewitalizacja stref otwar-
tych wokół NCK 

publiczne, 
EFRR 

m2), sala multimedialna (1), liczba 
budynków zrewitalizowanych / zmo-
dernizowanych - 1; 

2B.5. 57 SP-Z 
 

Rewitalizacja bulwarów wiślanych 
(Bulwar Podolski) od Wilgi do Mostu 
Kotlarskiego  

Stowarzysze-
nie 
PODGORZE.PL  

Przebudowa, rozbudowa, 
modernizacja i adaptacja 
obiektów infrastruktural-
nych: tereny zieleni urzą-
dzonej ciągi piesze 
wzdłuż bulwarów, wyod-
rębnienie ścieżek rowe-
rowych, oświetlenie bul-
warów, budowa siłowni 
na wolnym powietrzu, 
parkingów rowerowych, 
ławek, małej architektury 
uniemożliwiającej nisz-
czenie zileni przez samo-
chody w miejscach łączą-
cych bulwary z pasami 
drogowymi.)  

Bulwar 
Podol-
ski 

10 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

budowa  i rekonstrukcja nawierzchni 
na bulwarze  (2000 m), punkty oświe-
tleniowe (80 szt.), stojaki rowerowe 
dla 100 rowerów, ławki (80 szt.), im-
prezy (min. 100 na rok), wzrost ilości 
pieszych i rowerzystów (min. 100%) 

2B.2. 58 SP-Z 
 

Kamieniołom atrakcji czyli przestrzeń 
dla sportu, rekreacji i kultury – rewita-
lizacja dawnego kamieniołomu przy ul. 
Redemptorystów 

Stowarzysze-
nie 
PODGORZE.PL 

Stworzenie wielofunkcyj-
nej przestrzeni dla sportu, 
miejsca aktywnej rekrea-
cji dla dzieci i seniorów, z 
całorocznymi i sezono-
wymi atrakcjami, miejsca 
dla wydarzeń kultural-
nych  oraz atrakcji wyko-
rzystujących wyjątkowe 
cechy miejsca (wypoży-
czalna przyrządów rekre-
acyjnych, zadaszone miej-
sce spotkań tematycz-
nych, odkrywka geolo-
giczna / paleontologicz-

Re-
demp-
tory-
stów 

1 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

liczba odbiorców projektu - liczba 
mieszkańców podobszaru 
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na), miejsca do prowa-
dzenia edukacji ekolo-
gicznej 

2B.1. 59 SP-Z 
 

Budowa parku pod estakadami łączni-
cy kolejowej Kraków Zabłocie – Kra-
ków Krzemionki 

Stowarzysze-
nie 
PODGORZE.PL 

Stworzenie parku miej-
skiego w postaci zago-
spodarowanej zieleni pod 
estakadami powstającej 
łącznicy kolejowej Kra-
ków Zabłocie – Kraków 
Krzemionki 

Deker-
ta/Pows
tańców 
Śląskich  

5 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

liczba odbiorców projektu - liczba 
mieszkańców podobszaru 

2B.2. 60 SP-Z 
 

Połączenia i przejścia pieszo-rowerowe 
na terenie Zabłocia: Kiełkowskiego – 
Lipowa i Mydlarska - Romanowicza 

Stowarzysze-
nie 
PODGORZE.PL 

Połączenia i przejścia 
pieszo-rowerowe na 
terenie Zabłocia: Kieł-
kowskiego – Lipowa i 
Mydlarska - Romanowi-
cza 

Lipo-
wa/Kieł
kow-
skiego 
Mydlar-
ska/Po
mano-
wicza 

2 000 000 krajowe 
środki 
publiczne 

liczba odbiorców projektu - liczba 
mieszkańców podobszaru 

2B.2. 61 SP-Z 
 

Budowa ulicy łączącej ul. Dekerta z ul. 
Na Dołach, równoległej do ul. Wałowej 

Stowarzysze-
nie 
PODGORZE.PL 

Budowa ulicy łączącej ul. 
Dekerta z ul. Na Dołach, 
równoległej do ul. Wało-
wej 

Deker-
ta/Na 
Dołach 

2 000 000 krajowe 
środki 
publiczne 

budowa drogi (1 szt.) 

2B.2. 62 SP-Z 
 

Budowa kładki pieszo-rowerowej 
łączącej dzielnice Grzegórzki z Podgó-
rzem 

Stowarzysze-
nie 
PODGORZE.PL 

Budowa kładki pieszo-
rowerowej łączącej dziel-
nice Grzegórzki z Podgó-
rzem.  

Prze-
mysło-
wa/Das
zyń-
skiego 

20 000 000 krajowe 
środki 
publiczne 

budowa obiektu infrastruktury drogo-
wej (1 szt.) 

1.2. 63 Poza 
obsza-

rem 
rewitali-

zacji 

Rozbudowa nadbudowa adaptacja 
poddasza budynku wraz z rozbudową 
instalacji elektrycznej ,wod-kan, gaz. 

Żłobek Samo-
rządowy Nr 14 
w Krakowie  

Rozbudowa i nadbudowa  
budynku żłobka na cele 
społeczne. 

ul Sien-
kiewi-
cza 24 

3 250 000 
 

EFRR, 
krajowe 
środki 
publiczne, 

nowe miejsca w żłobku (45 miejsc), 
liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1 

Projekt nr 63 jest zlokalizowany poza obszarem rewitalizacji w sąsiedztwie podobszaru rewitalizacji „Stare Miasto – Kazimierz” . Wskazane przez Wnioskodawcę cele tj. poprawa warunków 
opieki nad dziećmi, zwiększenie ilości miejsc dla dzieci oraz powierzchni użytkowej żłobka poprzez rozbudowę budynku, deklaracja preferencji przeznaczenia 50% nowych miejsc w żłobku 
dla dzieci osób zamieszkałych na terenie podobszaru rewitalizacji Stare Miasto-Kazimierz są zgodne z celami rewitalizacji i wykazuje istotne oddziaływanie na ten podobszar. (Poprawa 
jakości życia w obszarze rewitalizacji , Poprawa infrastruktury społecznej polepszającej warunki rozwoju edukacji, nauki, kultury i oraz zapewnienie opieki społecznej) 
2B.1. 68 SP-Z 

 
Remont elewacji budynku oraz izolacji 
pionowej, remont kominów (lewa 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Remont elewacji budynku 
wraz z ociepleniem ele-

Krakusa 
20 

420 000 EFRR, 
środki 

remont/ocieplenie elewacji/budynku 
(1 szt.), liczba budynków zrewitalizo-
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oficyna) oraz remont dachu, remont 
podwórka 

budynku ul. 
Krakusa 20 

wacji  prywatne wanych / zmodernizowanych - 1 

1.2. 69 SM-K Odnowienie i wymiana parku oświe-
tleniowego oraz foteli widowni Kra-
kowskiej Opery Kameralnej 

Fundacja Ars 
Cameralis - 
Krakowska 
Opera Kame-
ralna 

Modernizacja infrastruk-
tury  Krakowskiej Opery 
Kameralnej: widowni 
oraz parku oświetlenio-
wego 

Miodo-
wa 15 

300 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

modernizacja infrastruktury wewn. (1 
obiekt); liczba budynków zrewitalizo-
wanych / zmodernizowanych -1  

1.2. 70 SM-K Wymiana stolarki okiennej i odnowie-
nie elewacji frontowej budynku Mio-
dowa 15 

Fundacja Ars 
Cameralis - 
Krakowska 
Opera Kame-
ralna 

Wymiana stolarki okien-
nej i odnowienie elewacji 
frontowej budynku Mio-
dowa 15 

Miodo-
wa 15 

200 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

modernizacja obiektu (1 obiekt); liczba 
budynków zrewitalizowanych / zmo-
dernizowanych -1 

1.2. 72 SP-Z 
 

Rewitalizacja dawnego obiektu kinote-
atru Wrzos na potrzeby Teatru KTO 

Teatr KTO Modernizacja obiektu, 
stworzenie nowej oferty 
kulturalnej 

Zamoy-
skiego 
50 

9 800 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1, liczba odbior-
ców projektu (np. uczestników imprez) 
- 50 000 os. rocznie, liczba wydarzeń 
kulturalnych - 200 rocznie 

2A.1. 77 SM-K „Otwarte podwórka przy ul. Podbrzezie  
- miejsca życia, sztuki i pamięci”. Bu-
dowa i poszerzanie przestrzeni har-
monijnego współistnienia mieszkań-
ców, turystów i przedsiębiorców na 
Kazimierzu 

Grupa inicja-
tywna współ-
właścicieli 
nieruchomości 
przy ul. Pod-
brzezie 2 w 
Krakowie, 
Gmina Wyzna-
niowa Żydow-
ska w Krako-
wie, Salomon 
Sp. z o.o., ul. 
Gęsia 8, Kra-
ków, Wspólno-
ta Mieszka-
niowa budyn-
ku przy ul. 
Podbrzezie 6 w 
Krakowie 

Przebudowa i renowacja 
wybranych części wspól-
nych nieruchomości, 
stworzenie lub/i urzą-
dzenie przestrzeni biolo-
gicznie czynnych 

Pod-
brzezie 
2-4-6 

1 200 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków - obiektów zrewitali-
zowanych / zmodernizowanych - 3 

1.2. 78 SNH 
 

Przebudowa i modernizacja budynku 
os. Szkolne 26, tzw. Nowe skrzydło dla 

Teatr Łaźnia 
Nowa 

Przebudowa i moderniza-
cja budynku (tzw. Nowe 

os. 
Szkolne 

25 680 000 krajowe 
środki 

liczba budynków - obiektów zrewitali-
zowanych / zmodernizowanych - 1, 
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Centrum Artystyczno-Edukacyjnego 
Dom Utopii oraz organizowanie i pro-
wadzenie wieloletniego projektu edu-
kacyjno –animacyjno-artystycznego, 
służącego integracji środowiskowej w 
obszarze ul. os. Szkolne - Bulwarowa - 
Zalew Nowohucki 

skrzydło) dla centrum 
Artystyczno-
Edukacyjnego Dom Utopii 
oraz organizowanie i 
prowadzwnie projektu 
edukacyjno-animacyjno-
artystycznego 

26 publiczne, 
EFRR, EFS 

nowe miejsca pracy - 3),  liczba odbior-
ców projektu - mieszkańcy podobszaru 

2B.1. 79 SP-Z 
 

Rewitalizacja kamienicy przy ul. Wa-
łowej 5 w Krakowie 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
nieruchomości 
przy ul. Wało-
wej 5 w Kra-
kowie 

Modernizacja i renowacja 
części wspólnych budyn-
ku 

Wałowa 
5 

364 687 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków - obiektów zrewitali-
zowanych / zmodernizowanych - 1 

2B.2. 81 SM-K Zielony Kazimierz Nieformalna 
Grupa Przyja-
ciół Kazimierza 

Rekultywacja zaniedba-
nych terenów zielonych 
poprzez wykonanie no-
wych nasadzeń roślinno-
ści i zamontowanie ele-
mentów małej architektu-
ry 

Kazi-
mierz 

800 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
, EFRR, 
POIŚ, 
środki 
prywatne 

rekultywacja  zieleni (ok. 2000 m2) 

2B.1. 83 SP-Z 
 

Rewitalizacja kamienicy przy Tarnow-
skiego 6 

Aleksandra 
Mykowska 
Zarząd Nieru-
chomości przy 
ul. Tarnow-
skiego 6 w 
Krakowie 

Modernizacja i renowacja 
części wspólnych budyn-
ku 

Tar-
now-
skiego 6 

300 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków - obiektów zrewitali-
zowanych / zmodernizowanych - 1 

1.2 86 SNH 
 

Remont elewacji wraz z termomoder-
nizacją budynku użyteczności publicz-
nej – os. Centrum D 7 

Zarząd Budyn-
ków Komunal-
nych 

Modernizacja i renowacja 
części wspólnych budyn-
ku 

os. Cent
rum D 7 

380 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

kompleksowa termomodernizacja, 
powłoka antygraffiti, izolacja ścian i 
stropów, modernizacja systemu 
ogrzewania (1 obiekt)  

1.1. 87 SM-K Likwidacja kotłowni węglowej w bu-
dynku przy ul. Gertrudy 4 

Zarząd Budyn-
ków Komunal-
nych 

Modernizacja obiektu 
poprzez likwidację ko-
tłowni węglowej oraz 
przebudowę przyłącza i 
instalacji wewn. co  

Gertru-
dy 4 

400 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

modernizacja instalacji grzewczej 
budynków mieszkalnych przy u. józe-
fińskiej 24-24a z wymianą stolarki; 
kompleksowy remont budynków 
mieszkalnych ul. Kiełkowskiego 16, 
remonty elewacji wraz z termomoder-
nizacją budynków mieszkalnych os. na 
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skarpie 60 i os. zielone 3 modernizacja 
infrastruktury wewn. (1 obiekt) 

2A.1. 88 SM-K Rewitalizacja kamienicy przy ul. Jagiel-
lońskiej 12 

Zarząd Budyn-
ków Komunal-
nych 

Kompleksowa moderni-
zacja budynku mieszkal-
no-użytkowego 

Jagiel-
lońska 
12 

400 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

liczba budynków - obiektów zrewitali-
zowanych / zmodernizowanych - 1; 
remont elewacji/budynku (1 szt.) 

1.1. 89 SP-Z 
 

Modernizacja instalacji grzewczej 
budynków mieszkalnych przy ul. Józe-
fińskiej 24 – 24a, wraz z wymianą 
stolarki w częściach wspólnego użyt-
kowania 

Zarząd Budyn-
ków Komunal-
nych 

Modernizacja instalacji 
grzewczej budynków 
mieszkalnych przy ul. 
Józefińskiej 24 – 24a, 
wraz z wymianą stolarki 

Józefiń-
ska 24 – 
24a 

900 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

liczba budynków - obiektów zrewitali-
zowanych / zmodernizowanych -2 

2B.1. 90 SP-Z 
 

Kompleksowy remont budynków 
mieszkalnych ul. Kiełkowskiego 16 

Zarząd Budyn-
ków Komunal-
nych 

Kompleksowy remont 
budynków mieszkalnych 

Kieł-
kow-
skiego 
16 

800 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

liczba budynków - obiektów zrewitali-
zowanych / zmodernizowanych -3 

2C.2. 91 SNH 
 

Remont elewacji wraz z termomoder-
nizacją budynku użyteczności publicz-
nej – os. Kolorowe 10 

Zarząd Budyn-
ków Komunal-
nych 

Kompleksowa termomo-
dernizacja  budynku, 
remont elewacji wraz z 
wykonaniem powłoki 
antygraffiti, wykonanie 
izolacji pionowej,  izolacji 
ścian, stropów i przegród, 
modernizacja systemu 
ogrzewania., wymiana 
okien i witryn. 

os. Kolo
rowe 10 

450 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

liczba budynków - obiektów zrewitali-
zowanych / zmodernizowanych -1 

2C.2. 92 SNH 
 

Remont elewacji wraz z termomoder-
nizacją budynku mieszkalnego os. Na 
Skarpie 60 

Zarząd Budyn-
ków Komunal-
nych 

Remont elewacji wraz z 
termomodernizacją bu-
dynku mieszkalnego 

os. Na 
Skarpie 
60 

680 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

liczba budynków - obiektów zrewitali-
zowanych / zmodernizowanych -1; 
kompleksowa termomodernizacja,, 
izolacja ścian i stropów, modertnizacja 
systemu ogrzewania (1 obiekt)  

2A.1. 93 SM-K Rewitalizacja kamienicy Rynek Główny 
29 

Zarząd Budyn-
ków Komunal-
nych 

Rewitalizacja kamienicy – 
remont elewacji, dachu, 
instalacji, holu wejścio-
wego, dziedzińca i klatki 
schodowej budynku. 
Poprawa stanu technicz-
nego zabytkowej substan-
cji obiektu.  

Rynek 
Główny 
29 

1 800 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

liczba budynków - obiektów zrewitali-
zowanych / zmodernizowanych -1; 
remont elewacji/budynku (1 szt.) 

Id: 28872AE3-5B2A-42AB-B4DD-046591AC59A8. Podpisany Strona 11



 

12 
 

 

C
e

l 
M

P
R

K
 

Nr 
Podob-

szar* 
Nazwa przedsięwzięcia 

Podmiot  
realizujący 

Zakres realizowanych 
zadań 

Lokali-
zacja - 
adres  

Szacowana 
wartość 

Źródła 
finanso-

wania 
Prognozowane produkty i rezultaty 

2C.2. 94 SNH 
 

Remont elewacji wraz z termomoder-
nizacją budynku mieszkalnego os. 
Zielone 3 

Zarząd Budyn-
ków Komunal-
nych 

Kompleksowa termomo-
dernizacja budynku, re-
mont elewacji,  wykona-
nie izolacji  pionowej 
poniżej linii przemarza-
nia, izolacji ścian, stropów 
i przegród, modernizacja 
systemu ogrzewania 

os. 
Zielone 
3 

600 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

liczba budynków - obiektów zrewitali-
zowanych / zmodernizowanych -
1;kompleksowa termomodernizacja, 
powłoka antygrrafiti, izolacja ścian i 
stropów, modernizacja systemu 
ogrzewania (1 obiekt)  

2B.1. 95 SP-Z 
 

Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) 
położonej pomiędzy budynkami ul. 
Józefińska 24, 24a i 30 oraz Limanow-
skiego 13 i 15 

Zarząd Budyn-
ków Komunal-
nych 

Rewitalizacja przestrzeni 
(podwórka), w tym: moni-
toring, budowa oświetle-
nia, uporządkowanie 
zieleni 

Józefiń-
ska 24, 
24a i 30  
Lima-
now-
skiego 
13 i 15 

580 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

remont przestrzeni wspólnej podwór-
ka (1 obiekt, 1070 m2) 

3.1. 96 SNH 
 

Inkubator - "Nowa Huta" Małopolskie 
Stowarzysze-
nie Kupców i 
Przedsiębior-
ców 

Modernizacji  lokali użyt-
kowanych przez stowa-
rzyszenie na potrzeby 
Inkubatora 

obiekty 
wska-
zane 
przez 
ZBK w 
PR Stara 
Nowa 
Huta 

667 000 EFRR, 
POWER, 
środki 
prywatne 

liczba nowych miejsc pracy na obsza-
rze rewitalizacji – 55, liczba mieszkań-
ców , którzy skorzystali ze wsparcia 
inkubatora – 620; liczba podmiotów 
gospodarczych z obszaru rewitalizacji 
podejmujących aktywność społeczną - 
97 

1.2. 97 SNH 
 

Zielona Strefa Kreatywna Ośrodek Kultu-
ry im. C.K. 
Norwida w 
Krakowie 

Remont i modernizacja 
budynku głównego 
ośrodka kultury im. CK 
Norwida (Os. Górali 5) 
oraz ARTzona (Os. Górali 
4) oraz jego rozbudowa; 
rewitalizacja 7 nowohuc-
kich podwórek  

Os. 
Górali 5, 
Os. 
Górali 4, 
7 no-
wohuc-
kich 
podwó-
rek w 
Dzielni-
cy XVIII 

26 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

nowa przestrzeń działań artystycznych 
(1 - obiekt kubaturowy: remont i adap-
tacja  i 1 - przestrzeń otwarta, nowa 
kubatura 400 m2, zmodernizowane 
podwórka nowohuckie (7), moderniza-
cja ciągów pieszych (1000 m2), nowa 
mała architektura (600 sztuk), wzrost 
ilośc uczestników wydarzeń i zajęć 
(15%), wzrost ilości projektów (o 10 
szt.), wzrost ilości odbiorców (15%), 
wzrost ilości projektów społ. i artyst. 
(15%), wzrost ilości spotkań i warszta-
tów tematycznych (80%), wzrost ilości 
turystów (10%), spadek zużycia ener-
gii elektrycznej (5%), wzrost aktywno-
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ści społeczności lokalnej (30%), 
zmniejszenie kosztów utrzymania 
(5%), wzrost skuteczności wykorzy-
stania powierzchni (15%), wzrost z 
dochodów z wynajmu pow. ekozone 
(10%) 

2C.3. 98 Poza 
obsza-

rem 
rewitali-

zacji 

Rewitalizacja terenów sportowych 
przy ul. Odmogile w Krakowie (tereny 
KS Wanda) 

Zarząd Infra-
struktury 
Sportowej w 
Krakowie 

Zagospodarowanie prze-
strzeni na cele sportowo-
rekreacyjne; przebudowa 
i modernizacja obiektów 
użyteczności publicznej 

Odmo-
gile 

30 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

zrewitalizowany teren - 5,98 ha 

Projekt nr 98 jest zlokalizowany poza obszarem rewitalizacji, w bezpośrednim sąsiedztwie podobszaru „stara” Nowa Huta. Wskazane przez Wnioskodawcę cele tj. zagospodarowanie prze-

strzeni na park sportowo-rekreacyjny , poprawa zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej, stworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni będącej przestrzenią kontaktów i 

komunikacji społecznej, integracji i interakcji społecznej mieszkańców oraz innych użytkowników powiązanej obszarowo z innymi terenami rekreacyjnymi Starej Nowej Huty, stworzenie 

przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, stworzenie warunków do realizacji programów społecznych, modernizacja infrastruktury co jest zgodne z celami rewitalizacji i wyka-

zuje istotne oddziaływanie na podobszar „stara” Nowa Huta. (Odbudowa pozytywnego wizerunku Nowej Huty jako czynnika kształtowania tożsamości i wspólnoty lokalnej w podobszarze 

„stara” Nowa Huta, Odnowa i modernizacja przestrzeni publicznych) 

2A.4. 99 SM-K Modernizacja obiektów sportowych KS 
Nadwiślan w Krakowie 

Zarząd Infra-
struktury 
Sportowej w 
Krakowie 

Przebudowa i moderniza-
cja obiektów rekreacyjno-
sportowych 

Koletek 
20 

25 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

zrewitalizowany teren - 1,54 ha 

2B.2. 100 SP-Z 
 

Modernizacja terenów sportowych 
przy ul. Parkowej w Krakowie 

Zarząd Infra-
struktury 
Sportowej w 
Krakowie 

Przebudowa i moderniza-
cja obiektów rekreacyjno-
sportowych 

Parko-
wa  

25 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

zrewitalizowany teren - 5,9 ha 

1.2. 101 SP-Z 
 

Modernizacja obiektów sportowych KS 
Korona przy ul. Kalwaryjskiej  

Zarząd Infra-
struktury 
Sportowej w 
Krakowie 

Przebudowa i moderniza-
cja obiektów rekreacyjno-
sportowych, w tym - 
remont hali sportowej i 
basenowej 

Kalwa-
ryjska 

20 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

zrewitalizowany teren - 0,58 ha 

2B.5. 102 SP-Z 
 

Rewitalizacja terenów przy Moście 
Kotlarskim - Bulwar Podolski - Budowa 
"Mariny Krakowskiej" 

Zarząd Infra-
struktury 
Sportowej w 
Krakowie 

Modernizacja bulwarów 
wiślanych; budowa urzą-
dzeń wodnych i mariny 

Bulwar 
Podol-
ski 

25 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

nowy obiekt sportowy (1 obiekt) 

2C.3. 103 Poza 
obsza-

rem 

Rewitalizacja terenów sportowych 
przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie 

Zarząd Infra-
struktury 
Sportowej w 

Przebudowa i moderniza-
cja obiektów rekreacyjno-
sportowych, w tym -

Pta-
szyckie-
go  

30 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 

zrewitalizowane obiekty/kompleks  
(1) 
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rewitali-
zacji 

Krakowie przebudowa stadionu i 
modernizacja hali spor-
towej 

EFRR 

Projekt nr 103 jest zlokalizowany w sąsiedztwie podobszaru rewitalizacji „stara” Nowa Huta. Wskazane przez Wnioskodawcę cele tj. zagospodarowanie przestrzeni na park sportowo-
rekreacyjny, poprawa zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej, modernizacja infrastruktury sportowej, uzupełnienie ofert sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców, stworzenie 
przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni będącej przestrzenią kontaktów i komunikacji społecznej, integracji i interakcji społecznej mieszkańców oraz innych użytkowników powiązanej obsza-
rowo z innymi terenami rekreacyjnymi „starej” Nowej Huty, stworzenie przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, stworzenie warunków do realizacji programów społecznych, 
modernizacja infrastruktury co jest zgodne z celami rewitalizacji i wykazuje istotne oddziaływanie na  podobszar „stara” Nowa Huta. (Odbudowa pozytywnego wizerunku Nowej Huty jako 
czynnika kształtowania tożsamości i wspólnoty lokalnej w podobszarze „stara” Nowa Huta, Odnowa i modernizacja przestrzeni publicznych) 
1.2. 104 SM-K Stworzenie Centrum Aktywizacji Spo-

łecznej i Zawodowej 
Stowarzysze-
nie WIOSNA 

Rozbudowa obiektu na 
cele społeczne 

Berka 
Josele-
wicza 
21 

4 000 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; rozbudowa i 
nadbudowa obiektu (900 m2) 

1.2. 105 SM-K, 
SNH,  
SP-Z 

Poprawa estetyki obiektów oświato-
wych 

Wydział Edu-
kacji UMK 

Odnowienie i odświeżenie 
zniszczonych elewacji 
obiektów oświatowych 

30 
lokali-
zacji w 
trzech 
PR 

15 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

remont 30 obiektów edukacyjnych  

1.2. 107 SNH Centrum sportu i terapii ruchowej Uniwersytet 
Pedagogiczny 
im. KEN w 
Krakowie 

Rozbudowa istniejącego 
budynku na cele związane 
ze sportem, rehabilitacją 
osób starszych i niepełno-
sprawnych: hala sporto-
wa, pomieszczenia tera-
peutyczne 

os. 
Stalowe 
17 

10 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; nowa hala 
sportowa z zapleczem (1) 

2C.2. 108 SNH Renowacja elewacji budynku miesz-
kalnego zlokalizowanego w os. Cen-
trum D1 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku os. 
Centrum D1 w 
Krakowie 

Renowacja elewacji bu-
dynku mieszkalnego 

os. 
Cen-
trum D1 

5 000 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; powierzchnia 
zrewitalizowanego budynku – 9 826,96 
m2; kubatura budynku zrewitalizowa-
nego – 58 775 m3; liczba odbiorców 
projektu – w zakresie mieszkańców 
450, w zakresie przestrzeni publicznej 
65 tys 

4.2. 109 SP-Z 
 

CAZ - Centrum Aktywności Zabłocia Eurokreator 
s.c.  Rafał Ku-
naszyk Anna 
Kunaszyk 

Modernizacja budynków, 
połączona z ich adaptacją 
do działań edukacyjnych i 
integracyjnych (centrum 
co-workingowe, Innowa-

Tar-
now-
skiego 
6, Za-
błocie 

12 000 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 4; remont obiek-
tów publicznych (4 obiekty);  
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cyjne Laboratorium Spo-
łeczne, Centrum Wolonta-
riatu i Org. Pozarząd.) 

20-22, 
Dekerta 
15 

1.2. 110 SM-K Design, kultura, nowe media - odno-
wienie dawnej szkoły rzemiosł na 
krakowskim Kazimierzu 

Uniwersytet 
Pedagogiczny 
im. Komisji 
Edukacji Naro-
dowej w Kra-
kowie 

Stworzenie: galerii sztuki 
o zasięgu lokalnym, ogól-
nopolskim i międzynaro-
dowym (wynik współpra-
cy z innymi ośrodkami 
kulturalnymi 
i artystycznego szkolnic-
twa wyższego w całej 
Polsce oraz z zagranicz-
nymi ośrodkami uniwer-
syteckimi, biblioteki, 
mediateki, czytelni,  in-
terdyscyplinarnych pra-
cowni, w których realizo-
wane będą wspólne pro-
jekty, warsztatów rzemio-
sła artystycznego , warsz-
tatów nowych mediów  

PR Stare 
Miasto - 
Kazi-
mierz 

10 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; remont i adap-
tacja obiektu (1 obiekt),  

2A.1. 111 SM-K Remont elewacji zewnętrznej i we-
wnętrznej budynku, malowanie klatek 
schodowych od frontu i oficynowej 
budynku przy ul. Straszewskiego 24 w 
Krakowie, remont ogrodu i terenu 
zielonego znajdującego się w podwor-
cu budynku 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Straszew-
skiego 24 w 
Krakowie 

Remont elewacji ze-
wnętrznej  z wykonaniem 
termoizolacji, malowanie 
klatek schodowych, re-
mont ogrodu 

Stra-
szew-
skiego 
24 

500 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; remont elewa-
cji/budynku (1 szt.) 

2A.1. 112 SM-K Remont elewacji zewnętrznej i we-
wnętrznej budynku, malowanie klatek 
schodowych od strony ul. Jabłonow-
skich w budynku przy ul. Straszew-
skiego 26/ Jabłonowskich 4 w Krako-
wie 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Straszew-
skiego 26/ 
Jabłonowskich 
4 w Krakowie 

Remont elewacji ze-
wnętrznej i od strony 
podworca wraz z wyko-
naniem termoizolacji 
zniszczonej elewacji w 
70% z zachowaniem 
zabytkowego charakteru 
klatki. 

Stra-
szew-
skiego 
26 / 
Jabło-
now-
skich 4 

950 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; remont elewa-
cji/budynku (1 szt.) 

2A.1. 114 SM-K Remont elewacji zewnętrznej elewacji 
frontowej w budynku przy ul. Staro-

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Remont elewacji ze-
wnętrznej 

Staro-
wiślna 

250 000 EFRR, 
środki 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; remont elewa-
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wiślna 14 w Krakowie budynku przy 
ul. Starowiślna 
14 w Krakowie 

14  prywatne cji/budynku (1 szt.) 

2A.1. 115 SM-K Remont elewacji zewnętrznej elewacji 
frontowej i od strony podworca w 
budynku przy ul. Dietla 17 w Krakowie 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Dietla 17 w 
Krakowie 

Remont elewacji ze-
wnętrznej i od strony 
podworca  

Dietla 
17 

350 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; remont elewa-
cji (1 szt.) 

2A.1. 116 SM-K Remont wewnętrznej elewacji budyn-
ku z termomodernizacją oraz wymianą 
okienek piwnicznych wraz z odnowie-
niem obu frontowych klatek schodo-
wych budynku  

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Basztowej 5 
w Krakowie 

Remont wewnętrznej 
elewacji budynku z ter-
momodernizacją oraz 
wymianą okienek piw-
nicznych wraz z odno-
wieniem obu frontowych 
klatek schodowych bu-
dynku 

Baszto-
wa 5 

350 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; re-
mont/ocieplenie elewacji/budynku (1 
szt.) 

2A.1. 117 SM-K Remont zewnętrznej elewacji budynku  Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Grodzka 27 
w Krakowie 

Remont zewnętrznej 
elewacji budynku 

Grodzka 
27 

140 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1;  liczba budyn-
ków zrewitalizowanych / zmoderni-
zowanych - 1; remont elewa-
cji/budynku (1 szt.) 

2A.1. 118 SM-K Remont zewnętrznej i wewnętrznej 
elewacji budynku  

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Poselskiej 
15 w Krakowie 

Remont zewnętrznej i 
wewnętrznej elewacji 
budynku  

Posel-
ska 15 

280 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1;  remont elewa-
cji/budynku (1 szt.) 

2A.1. 119 SM-K Remont elewacji frontowej, remont 
elewacji podwórkowej, remont klatki 
schodowej oraz sieni wejściowej bu-
dynku  

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Brackiej 8 w 
Krakowie 

Remont elewacji fronto-
wej, remont elewacji 
podwórkowej, remont 
klatki schodowej oraz 
sieni wejściowej budynku 

Bracka 
8 

290 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; remont elewa-
cji/budynku (1 szt.) 

2A.1. 120 SM-K Remont elewacji zewnętrznej i we-
wnętrznej budynku wraz z ociepleniem 
budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 15 
w Krakowie 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Radziwił-
łowska 15 w 
Krakowie 

Remont elewacji  wraz z 
ociepleniem budynku  

Radzi-
wiłłow-
ska 15 

250 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; re-
mont/ocieplenie elewacji/budynku (1 
szt.) 

2A.1. 121 SM-K Remont elewacji zewnętrznej i we- Wspólnota Remont elewacji  wraz z Sarego 260 000 EFRR, liczba budynków zrewitalizowanych / 
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wnętrznej budynku wraz z ociepleniem 
budynku przy ul. Sarego 9 w Krakowie 

Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Sarego 9 w 
Krakowie 

ociepleniem budynku  9 środki 
prywatne 

zmodernizowanych - 1; re-
mont/ocieplenie elewacji/budynku (1 
szt.) 

2A.1. 122 SM-K Remont elewacji frontowej budynku 
przy ul. Bernardyńskiej 11 w Krakowie 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Bernardyń-
ska 11 w Kra-
kowie 

Remont elewacji budynku  Bernar-
dyńska 
11 

400 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; remont elewa-
cji (1 szt.) 

2A.1. 124 SM-K Remont elewacji zewnętrznej i we-
wnętrznej wraz z balkonami komuni-
kacyjnymi oraz malowaniem klatki 
schodowej budynku oraz wykonanie 
nowej nawierzchni podwórka budynku 
przy ul. Miodowej 9 w Krakowie 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Miodowa 9 
w Krakowie 

Remont elewacji budynku 
wraz z balkonami komu-
nikacyjnymi oraz malo-
waniem klatki schodowej 
budynku oraz wykonanie 
nowej nawierzchni po-
dwórka  

Miodo-
wa 9 

380 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; remont elewa-
cji/budynku i podwórka (1 szt.) 

2A.1. 125 SM-K Remont elewacji zewnętrznej i we-
wnętrznej budynku przy ul. Starowiśl-
nej 75 w Krakowie 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Starowiślna 
75 w Krakowie 

Remont elewacji budynku   Staro-
wiślna 
75 

250 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; remont elewa-
cji/budynku (1 szt.) 

2A.1. 126 SM-K Remont elewacji frontowej budynku, 
znajdującego się w Krakowie przy ul. 
Bogusławskiego 3 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Bogusław-
skiego 3 w 
Krakowie  

Remont elewacji budynku   Bogu-
sław-
skiego 3 

120 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; remont elewa-
cji/budynku (1 szt.) 

2A.1. 127 SM-K Remont elewacji frontowej budynku 
przy ul. Dietla 74 w Krakowie 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Dietla 74 w 
Krakowie 

Remont elewacji budynku   Dietla 
74 

350 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; remont elewa-
cji/budynku (1 szt.) 

2A.1. 128 SM-K Remont elewacji zewnętrznej i we-
wnętrznej budynku przy ul. Bonerow-
skiej 10 w Krakowie 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Bonerow-
skiej 10 w 

Remont elewacji budynku   Bone-
rowska 
10 

350 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; remont elewa-
cji/budynku (1 szt.) 
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Krakowie 
2A.1. 129 SM-K Remont elewacji frontowej, remont 

elewacji podwórkowej, remont klatki 
schodowej oraz sieni wejściowej w 
budynku przy ul. Św. Marka 5 w Kra-
kowie 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Św. Marka 5 
w Krakowie 

Remont elewacji fronto-
wej i podwórkowej, re-
mont klatki schodowej 
oraz sieni wejściowej 

Św. 
Marka 5 

500 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; remont elewa-
cji/budynku (1 szt.) 

2A.1. 130 SM-K Remont elewacji frontowej w budynku 
przy ul. Św. Marka 25 w Krakowie 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Św. Marka 
25 w Krakowie 

Remont elewacji budynku  Św. 
Marka 
25 

380 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; remont elewa-
cji/budynku (1 szt.) 

2A.1. 131 SM-K Remont elewacji zewnętrznej i we-
wnętrznej w budynku przy ul. Szpital-
nej 17 w Krakowie 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Szpitalnej 
17 w Krakowie 

Remont elewacji budynku  Szpital-
na 17 

260 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; remont elewa-
cji/budynku (1 szt.) 

2A.1. 136 SM-K Remont elewacji podwórkowej, remont 
bramy wjazdowej, remont nawierzchni 
podworca w budynku przy ul. Krakow-
skiej 5 w Krakowie 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
budynku przy 
ul. Krakowskiej 
5 w Krakowie 

Remont elewacji podwór-
kowej i wjazdowej, re-
mont nawierzchni po-
dworca  

Kra-
kowska 
5 

150 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; remont elewa-
cji/budynku i podwórka (1 szt.) 

2C.3. 137 SNH Rewitalizacja Parku Szwedzkiego Zarząd Zieleni 
Miejskiej w 
Krakowie 

Rewitalizacja terenu 
zieleni, w zakresie estety-
ki i funkcjonalności, do-
stosowanie do aktualnych 
potrzeb mieszkańców; 
wyposażenie w małą 
architekturę 

Park 
Szwedz
ki 

2 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

zrewitalizowany teren zieleni (pow. 
2,28 ha) 

2B.2. 138 SP-Z Rewitalizacja Parku Bednarskiego Zarząd Zieleni 
Miejskiej w 
Krakowie 

Rewitalizacja terenu 
zieleni, w zakresie estety-
ki i funkcjonalności, do-
stosowanie do aktualnych 
potrzeb mieszkańców; 
wyposażenie w małą 
architekturę 

Park 
Bednar-
skiego  

9 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

zrewitalizowany teren zieleni (pow. 
8,22 ha) 

1.1 139 SNH Ochrona zagrożonych siedlisk i gatun-
ków w Parku Starorzecza Wisły w 
Nowej Hucie 

Zarząd Zieleni 
Miejskiej w 
Krakowie 

ochrona siedlisk i gatun-
ków na obszarze Natura 
2000 PLH120069 Łąki 

PR Stara 
Nowa 
Huta  

1 799 464 krajowe 
środki 
publiczne, 

pow. objęta działaniami - ok. 57 ha 
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Nowohuckie, działania 
ochronne służące prze-
ciwdziałaniu czynnikom i 
zjawiskom powodującym 
spadek różnorodności 
biologicznej na ww. ob-
szarze 

POIŚ 

2A.4., 
2B.5. 

140 SM-K 
SP-Z 

Rewitalizacja bulwarów wiślanych Zarząd Zieleni 
Miejskiej w 
Krakowie 

Rewitalizacja Bulwarów 
Wiślanych; szlaki pieszo-
rowerowe, wyposażenie 
w małą architekturę, 
modernizacja oświetlenia 

Stare 
Miasto-

Kazi-
mierz, 
Stare 

Podgó-
rze-

Zabłocie 

b.d. krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

pow. objęta działaniami - ok. 20,6 ha 

2C.3 141 Poza 
obsza-

rem 
rewitali-

zacji 

Rewitalizacja Parku Zalew Nowohucki Zarząd Zieleni 
Miejskiej w 
Krakowie 

Rewitalizacja otoczenia 
zalewu; wyposażenie w 
małą architekturę, mo-
dernizacja oświetlenia 

Bulwa-
rowa  

7 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

pow. objęta działaniami - ok. 7,7 ha 

Projekt nr 141 jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie podobszaru rewitalizacji „stara” Nowa Huta. Wskazane przez Wnioskodawcę cele tj. zagospodarowanie przestrzeni na park 
sportowo-rekreacyjny , poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej, stworzenie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni będącej przestrzenią kontaktów i komunikacji społecz-
nej, integracji i interakcji społecznej mieszkańców oraz innych użytkowników powiązanej obszarowo z innymi terenami rekreacyjnymi Starej Nowej Huty, stworzenie warunków do realizacji 
programów społecznych, modernizacja infrastruktury co jest zgodne z celami rewitalizacji i wykazuje istotne oddziaływanie na podobszar „stara” Nowa Huta. (Odbudowa pozytywnego wi-
zerunku Nowej Huty jako czynnika kształtowania tożsamości i wspólnoty lokalnej w podobszarze „stara” Nowa Huta, Odnowa i modernizacja przestrzeni publicznych) 
2A.1. 142 SM-K Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawel-

skiego 
Zarząd Zieleni 
Miejskiej w 
Krakowie 

Zabezpieczenie stoków 
Wzgórza Wawelskiego 
przed osuwaniem się; 
rekompozycja zieleni; 
modernizacja oświetlenia 

Wawel 20 600 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

pow. objęta działaniami - ok. 2,5 ha 

2B.2. 143 SP-Z Rewitalizacja Wzgórza Świętego Bene-
dykta 

Zarząd Zieleni 
Miejskiej w 
Krakowie 

Modernizacja przestrzeni 
publicznej; wprowadzenie 
powiązań przestrzen-
nych; doposażenie w 
elementy małej architek-
tury 

Stawa-
rza 

b.d. krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

pow. objęta działaniami - ok. 7,5 ha 

4.2. 144 SNH "Spotkajmy się na podwórku" Rewita-
lizacja wnętrz kwartałów zabudowy na 

Zarząd Zieleni 
Miejskiej w 

Aktywizacja mieszkań-
ców, animacja przestrzeni 

PR Stara 
Nowa 

500 000 krajowe 
środki 

wzrost ilości aktywnych mieszkańców 
(50%), wzrost świadomości sprawczej 
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terenie Nowej Huty - dziania nieinwe-
stycyjne 

Krakowie publicznej Huta  publiczne, 
EFS, 
środki 
prywatne 

mieszkańców (50%), wzrost spotkań w 
przestrzeni wspólnej (80%), wzrost 
pow. miejsc rekreacyjnych (80%) 

2C.2. 145 SNH "Spotkajmy się na podwórku" Rewita-
lizacja wnętrz kwartałów zabudowy na 
terenie Nowej Huty - działania inwe-
stycyjne 

Zarząd Zieleni 
Miejskiej w 
Krakowie 

Remont i modernizacja 
infrastruktury podwórek 

PR Stara 
Nowa 
Huta  

3 500 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR, 
środki 
prywatne 

zrewitalizowane podwórka -7szt; pow. 
zrewitalizowanej przestrzeni publicz-
nej - 1 ha 

2B.2. 146 SP-Z 
 

Rewitalizacja Parku Planty Nowackiego Zarząd Zieleni 
Miejskiej w 
Krakowie 

Rewaloryzacja zieleni, 
modernizacja szlaków 
pieszych i rowerowych, 
powiązania z otoczeniem, 
wyposażenie w małą 
architekturę, moderniza-
cja oświetlenia 

pl. Ser-
kow-
skiego  

3 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

pow. objęta działaniami - ok. 2,67 ha 

2A.3. 147 SM-K Rewitalizacja zieleni na Plantach Kra-
kowskich 

Zarząd Zieleni 
Miejskiej w 
Krakowie 

Rewaloryzacja zieleni, 
remont małej architektu-
ry, fragmentaryczny re-
mont nawierzchni 

Planty 
Kra-
kowskie 

5 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

pow. objęta działaniami - ok. 21,5 ha 

2C.3 148 SNH Rewitalizacja Parku Żeromskiego  Zarząd Zieleni 
Miejskiej w 
Krakowie 

Rewaloryzacja zieleni, 
modernizacja szlaków 
pieszych i rowerowych, 
powiązania z otoczeniem, 
wyposażenie w małą 
architekturę, moderniza-
cja oświetlenia 

Park 
Żerom-
skiego 

b.d. krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

pow. objęta działaniami - ok. 2,56 ha 

2B.2. 149 SP-Z 
 

Budowa Parku Zabłocie - Stacja Wisła Zarząd Zieleni 
Miejskiej w 
Krakowie 

Rewaloryzacja zieleni, 
modernizacja szlaków 
pieszych i rowerowych, 
powiązania z otoczeniem, 
wyposażenie w małą 
architekturę, moderniza-
cja oświetlenia 

Nadwi-
ślańska 

2 600 000 
 

krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

pow. objęta działaniami - ok. 2,0 ha 

2A.1. 150 SM-K Modernizacja i renowacja części 
wspólnych budynku w tym klatki 
schodowej oraz remont elewacji fron-

Paweł Baś  Modernizacja i renowacja 
części wspólnych budyn-
ku w tym klatki schodo-

Św. 
Stani-
sława 8 

650 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; re-
mont/ocieplenie elewacji/budynku (1 
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towej oraz remont i docieplenie elewa-
cji tylnej wraz z wymianą stolarki 
okiennej i drzwiowej budynku miesz-
kalnego, wielorodzinnego przy ul. Św. 
Stanisława 8B w Krakowie 

wej oraz remont elewacji 
frontowej oraz remont i 
docieplenie elewacji tyl-
nej wraz z wymianą sto-
larki okiennej i drzwiowej 
budynku mieszkalnego, 
wielorodzinnego 

szt.); liczba odbiorców projektu - 16 
mieszkań; powierzchnia budynków 
zrewitalizowanych - 1012   m2 

2C.3 151 Poza 
obsza-

rem 
rewitali-

zacji 

Pawilon społeczno-kulturalny z funkcją 
kawiarnianą nad Zalewem Nowohuc-
kim 

Fundacja Fak-
tor Kultura 

Wybudowanie obiektu na 
cele kulturalne 

Zalew 
Nowo-
hucki 

550 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

nowy obiekt budowlany (1 szt.), nowe 
miejsca pracy (min. 10 szt.),  

Projekt nr 151 jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie podobszaru rewitalizacji „stara” Nowa Huta. Wskazane przez Wnioskodawcę cele tj. stworzenie miejsca integrującego i animu-
jącego społeczność lokalną, budowa ogólnodostępnego pawilonu o funkcji kulturalnej społecznej i gospodarczej, poprawa jakości życia i jakości przestrzeni publicznej, stworzenie nowych 
miejsc pracy, co jest zgodne z celami rewitalizacji i wykazuje istotne oddziaływanie na podobszar „stara” Nowa Huta.  (Odbudowa pozytywnego wizerunku Nowej Huty jako czynnika kształ-
towania tożsamości i wspólnoty lokalnej w podobszarze „stara” Nowa Huta, Odnowa i modernizacja przestrzeni publicznych) 
1.2. 154 SP-Z 

 
Modernizacja i termomodernizacja 
budynku Domu Kultury PODGÓRZE 

Dom Kultury 
PODGÓRZE, ul. 
Sokolska 13 

Modernizacja domu kul-
tury – dostosowanie do 
wymogów współczesnych 

Sokol-
ska 13 

1 220 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; remont obiektu 
publicznego (1 obiekt) 

1.2. 155 SP-Z 
 

Muzeum Podgórza - odział Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa - adap-
tacja nieruchomości przy ul. Powstań-
ców Wielkopolskich 1 

Gmina Miejska 
Kraków 

Renowacja i restauracja 
zabytkowego obiektu 
dworku Pod św. Benedyk-
tem i jego adaptacje na 
cele kulturowe  

Po-
wstań-
ców 
Wielko-
polskich 
1 

12 906 520 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1; adaptacja 
obiektu publicznego (1 obiekt), ilość 
odwiedzających (14648 osób w 2018), 
nowe miejsca pracy (7 osób) 

1.2. 156 SM-K Modernizacja Galerii Sztuki Współcze-
snej Bunkier Sztuki 

Galeria Sztuki 
Współczesnej 
Bunkier Sztuki 

Rozbudowa i przebudowa 
budynku Galerii Sztuki 
Współczesnej Bunkier 
Sztuki  

Pl. 
Szcze-
pański 
3a 

24 997 959 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

liczba budynków zrewitalizowanych / 
zmodernizowanych - 1;  

1.3. 
2A.3. 

158 SM-K Rewitalizacja placu Wolnica w Krako-
wie 

Zarząd Infra-
struktury 
Komunalnej i 
Transportu w 
Krakowie 

Zagospodarowanie Placu 
Wolnica, w tym: stworze-
nie nowej funkcjonalnej 
przestrzeni publicznej do 
organizowania wydarzeń 
kulturalnych, nowa na-
wierzchnia placu („dylo-
wizna”) 

Pl. Wol-
nica 

12 915 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

zagospodarowanie przestrzeni (ok. 10 
000m2) 
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2C.1. 159 SNH 
 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej 
Alei Róż w Krakowie Nowej Hucie 

Zarząd Infra-
struktury 
Komunalnej i 
Transportu w 
Krakowie 

Stworzenie przestrzeni 
publicznej przyjaznej 
pieszym i rowerzystom, 
poprawa istniejącej infra-
struktury, uzyskanie 
nowej przestrzeni pu-
blicznej 

Al. Róż 950 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

podniesienie jakości przestrzeni publ. 
(1100 mb.) 

2B.2. 160 SP-Z 
 

Rewitalizacja Bulwaru Podolskiego w 
zakresie oświetlenia 

Zarząd Infra-
struktury 
Komunalnej i 
Transportu w 
Krakowie 

Stworzenie bezpiecznej 
przestrzeni publicznej, 
poprawa istniejącej infra-
struktury, uzyskanie 
nowej przestrzeni pu-
blicznej 

Bulwar 
Podol-
ski 

460 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

podniesienie jakości przestrzeni pu-
blicznej na długości 1235 mb. 

1.3. 
2A.3 

161 SM-K Rewitalizacja Placu Nowego w Krako-
wie  

Zarząd Infra-
struktury 
Komunalnej i 
Transportu w 
Krakowie 

Stworzenie nowej prze-
strzeni publicznej Placu 
Nowego dla umożliwienia 
wielorakiego sposobu 
jego użytkowania. Nowe 
ukształtowanie „morfolo-
gii” placu poprzez układ 
schodów i pochylni. Wy-
niesienie przykrycia stra-
ganów, jako wyższego 
poziomu placu, dla stwo-
rzenia nowej perspekty-
wy widokowej w tym 
obszarze 

 Plac 
Nowy 

2 625 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

zagospodarowanie przestrzeni  
(ok. 5 000m2) 

1.3. 
 

162 SP-Z Przebudowa przestrzeni publicznej ul. 
Kącik w Krakowie 

Zarząd Infra-
struktury 
Komunalnej i 
Transportu w 
Krakowie 

Stworzenie nowej, wspól-
nej przestrzeni publicznej, 
poprawa infrastruktury 
drogowej, stworzenie 
korytarza łączącego Stare 
Podgórze z planowanym 
obszarem rewitalizacji 
przy Placu Bohaterów 
Getta/ ul. Na Zjeździe z 
przystankiem kolejowym 
Kraków Zabłocie oraz 

ul. Kącik 2 100 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

podniesienie jakości przestrzeni pu-
blicznej na długości 200 mb. 
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Nr 
Podob-

szar* 
Nazwa przedsięwzięcia 

Podmiot  
realizujący 

Zakres realizowanych 
zadań 

Lokali-
zacja - 
adres  

Szacowana 
wartość 

Źródła 
finanso-

wania 
Prognozowane produkty i rezultaty 

Muzeum Sztuki Współ-
czesnej  

1.3. 
2A.3 

163 SM-K Przebudowa przestrzeni publicznej ul. 
Bożego Ciała w Krakowie 

Zarząd Infra-
struktury 
Komunalnej i 
Transportu w 
Krakowie 

Stworzenie nowej prze-
strzeni publicznej, po-
prawa istniejącej infra-
struktury drogowej, wy-
posażenie w małą archi-
tekturę i modernizacja 
oświetlenia 

ul. Bo-
żego 
Ciała 

3 540 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

podniesienie jakości przestrzeni pu-
blicznej na pow. 4390 m2; 380 mb 
infrastruktury drogowej 

1.3. 
2A.3 

164 SM-K Przebudowa przestrzeni publicznej ul. 
Meiselsa w Krakowie 

Zarząd Infra-
struktury 
Komunalnej i 
Transportu w 
Krakowie 

Stworzenie nowej prze-
strzeni publicznej, po-
prawa istniejącej infra-
struktury drogowej, wy-
posażenie w małą archi-
tekturę i modernizacja 
oświetlenia 

ul. Mei-
selsa 

1 780 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

podniesienie jakości przestrzeni pu-
blicznej na pow. 1986 m2; 176 mb 
infrastruktury drogowej 

1.3. 
2A.3 

165 SM-K Przebudowa przestrzeni publicznej ul. 
Mostowej w Krakowie 

Zarząd Infra-
struktury 
Komunalnej i 
Transportu w 
Krakowie 

Stworzenie nowej prze-
strzeni publicznej, po-
prawa istniejącej infra-
struktury drogowej, wy-
posażenie w małą archi-
tekturę i modernizacja 
oświetlenia 

ul. Mo-
stowa 

3 850 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

podniesienie jakości przestrzeni pu-
blicznej na pow. 4500 m2; 210 mb 
infrastruktury drogowej 

1.3. 166 SM-K Budowa kładki pieszo-rowerowej 
„Kazimierz – Ludwinów” 

Zarząd Infra-
struktury 
Komunalnej i 
Transportu w 
Krakowie 

Stworzenie przestrzeni 
publicznej przyjaznej 
pieszym i rowerzystom, 
poprawa istniejącej infra-
struktury, uzyskanie 
nowej przestrzeni pu-
blicznej 

Ludwi-
nów 

46 000 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

Powstanie ok. 150mb (umowna dłu-
gość obiektu), dojście od strony Kazi-
mierza – długość obiektu wraz z czę-
ścią żelbetową około 160mb, dojście od 
strony Ludwinowa około 146 mb 

1.3. 
2A.3 

167 SM-K Przebudowa przestrzeni publicznej ul. 
Sławkowskiej w Krakowie 

Zarząd Infra-
struktury 
Komunalnej i 
Transportu w 
Krakowie 

Stworzenie nowej prze-
strzeni publicznej, po-
prawa istniejącej infra-
struktury drogowej, wy-
posażenie w małą archi-
tekturę i modernizacja 
oświetlenia 

ul. 
Sław-
kowska 

5 070 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

poprawa infrastruktury drogowej na 
dł. 410 mb 

1.3. 168 SM-K Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Kra- Zarząd Infra- Przebudowa przestrzeni Plac Św. 15 000 000 krajowe zagospodarowanie przestrzeni (ok. 5 
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wania 
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2A.3 kowie struktury 
Komunalnej i 
Transportu w 
Krakowie 

publicznej placu, poprawa 
istniejącej infrastruktury i 
wyposażenia 

Ducha 
 

środki 
publiczne, 
EFRR 

000m2) 

1.2 169 Poza 
obsza-

rem 
rewitali-

zacji 

Modernizacja boiska przy Placu Na 
Groblach 

Międzyszkolny 
Ośrodek Spor-
towy Kraków 
„Zachód” 

Modernizacja boiska 
sportowego, wymiana 
nawierzchni, stworzenie 
boisk wielofunkcyjnych 

Plac Na 
Gro-
blach 
 
 

1 500 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

zagospodarowanie przestrzeni dla 
celów sportowo-rekreacyjnych (ok. 10 
900m2) 

Projekt nr 169 jest zlokalizowany poza obszarem rewitalizacji w sąsiedztwie podobszaru rewitalizacji Stare Miasto - Kazimierz. Wskazane przez Wnioskodawcę cele tj. modernizacja obiek-
tów sportowych ogólnodostępnych dla mieszkańców m.in. rewitalizowanego obszaru ze względu na brak podobnych obiektów w podobszarze rewitalizacji są zgodne z celami rewitalizacji i 
wykazują istotne oddziaływanie na podobszar Stare Miasto – Kazimierz. (Poprawa jakości życia w obszarze rewitalizacji, poprawa infrastruktury społecznej polepszającej warunki rozwoju 
edukacji, nauki, kultury i oraz zapewnienie opieki społecznej) 
1.2 170 SNH Budowa placu zabaw na terenie sta-

dionu MOS Kraków Wschód 
Międzyszkolny 
Ośrodek Spor-
towy Kraków 
„Wschód” 

Budowa nowoczesnego 
wielofunkcyjnego placu 
zabaw z wyposażeniem 
placu zabaw, poprawa 
funkcjonalności 

os. 
Szkolne 
39 

369 000 
 

krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

zagospodarowanie przestrzeni (ok. 10 
900m2) 

1.2 171 SNH Budowa parku linowego na terenie 
obiektu sportowego MOS Kraków 
Wschód 

Międzyszkolny 
Ośrodek Spor-
towy Kraków 
„Wschód” 

Budowa 3-trasowego 
parku linowego o różnym 
stopniu trudności 

Os. 
Szkolne 
39 

400 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

zagospodarowanie przestrzeni dla 
celów sportowo-rekreacyjnych 

1.3 172 SNH Budowa ścieżki łączącej ul. Bulwarową, 
MOS Kraków „Wschód” i Teatr „Łaźnia 
Nowa” 

Międzyszkolny 
Ośrodek Spor-
towy Kraków 
„Wschód” 

Budowa ścieżki w miejscu 
zdewastowanego przej-
ścia i nieużywanego miej-
sca parkingowego  

Os. 
Szkol-
ne/ul. 
Bulwa-
rowa 

650 000 krajowe 
środki 
publiczne, 
EFRR 

zagospodarowanie przestrzeni – po-
prawa dostępności przestrzeni pu-
blicznych 

3.1 
3.2 

173  Rewitalizacja obiektów infrastruktury 
na obiekty usług turystycznych dla 
obszarów Kazimierz, Zabłocie i Nowa 
Huta 

Krakow Pro-
perties.com Sp. 
z o.o. 

Przebudowa i adaptacja 
nieużytkowanych obiek-
tów infrastruktury Dąbia 
położonych pomiędzy 
obszarami rewitalizacji 

Ul. 
Dąb-
ska/Kos
ynierów 

2 800 000 EFRR, 
środki 
prywatne 

Liczba budynków zrewitalizowa-
nych/zmodernizowanych: 1; Po-
wierzchnia obszarów objętych rewita-
lizacją – 0,3 ha; Liczba nowych „samo-
zatrudnionych” – min. 10 

   Rewitalizacja i rozwój kulturalny daw-
nego magazynu celnego znajdującego 
się w zespole dworca towarowego – 
Stacja towarowa i zestawcza (Kraków 
Główny Towarowy i Kraków Zachodni) 
przy ul. Kamiennej 10 

  Ul. 
Ka-
mienna 
10 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji UMK. 

 
* Podobszary: 
SM-K –Stare Miasto-Kazimierz 
SP-Z – Stare Podgórze-Zabłocie 
SNH – „stara” Nowa Huta 
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