
 

B-Team: „Zespół B” – grupa zadaniowa ds. poprawy 
strategii na terenach poprzemysłowych 

 

2.6 Dziedzictwo kulturowe i krajobraz 

 

Czas trwania: od stycznia 2010 roku do grudnia 2012 roku 

Partner wiodący: Miasto Belfast, Wielka Brytania 

Partnerzy: Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Urząd Miasta 
Ruda Śląska, Komitat Hajdú-Bihar, Węgry, Centrum Techniczne 
Miasta Oulu, Finlandia, Sevilla Global, Hiszpania, Miasto Turyn, 
Włochy, Miasto Drezno, Niemcy, Miasto Wilno, Litwa, Miasto Dublin, 
Irlandia, AREC Raumberg-Gumpenstein, Austria, Instytut Rozwoju 
Ekologicznego i Regionalnego w Dreźnie, Niemcy, Norweski Instytut 
Badań nad Rolnictwem i Środowiskiem, Norwegia, Uniwersytet 
Turyński, Włochy; 
 
Budżet całkowity: 2 046 791 €  
Dofinansowanie z EFRR: 1 532 593 €  
Dofinansowanie z EFRR dla GIG-u: 43 913,55 € 
Dofinansowanie z EFRR dla Rudy Śląskiej: 118 516,35 € 
 
OPIS PROJEKTU 

B-TEAM to klasyczny międzyregionalny projekt skupiający się 
na wymianie doświadczeń, identyfikacji, analizie, 
rozpowszechnianiu i transferze dobrych praktyk. Jego głównym 
celem jest usprawnienie regionalnych działań dotyczących terenów 
poprzemysłowych poprzez transfer najlepszych dostępnych praktyk 
w tym obszarze. Projekt jest skoncentrowany na wypracowaniu 
zmian w politykach regionalnych poprzez opracowanie efektywnych 
strategii dotyczących postępowania z terenami zdegradowanymi. 
Efektem przedsięwzięcia będzie przywrócenie tych terenów 
do użytku społecznego. 

Celami szczegółowymi są: 

 identyfikacja najlepszych praktyk sprzyjających rozwojowi 
terenów poprzemysłowych w regionach partnerów projektu, 

 zacieśnienie współpracy międzyregionalnej, 
 promocja ochrony dziedzictwa kulturalnego na terenach 

zdegradowanych lub poprzemysłowych. 

Projekt B-TEAM wspomaga efektywność procesów inwestycyjnych. 
Wymiana informacji o przepisach prawnych, procedurach 
administracyjnych i instrumentach finansowych jest stymulatorem 
procesów zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Pozwala 
również na praktyczne wykorzystanie rozwiązań krajowych 
i zagranicznych u każdego z partnerów. Projekt zachęci prywatnych 
inwestorów do inwestowania na terenach zdegradowanych poprzez 
redukcję kosztów związanych z ich badaniami i udostępnienie 
najlepszych metod ponownego zagospodarowania. 
 
 

http://bteaminitiative.eu/ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C 

Zdjęcia obrazujące realizację działań pobrane zostały ze 
strony projektu oraz udostępnione przez Urząd Miasta 

Ruda Śląska 

http://bteaminitiative.eu/

