
 

4.1 Rozwój wysokiej jakości środowiska 
poprzez zarządzanie zasobami naturalnymi 
i dziedzictwem oraz ich ochroną 

ACT4PPP: Międzynarodowe Działania na Rzecz 

Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

Czas trwania: od października 2008 roku do grudnia 2011 roku 

Partner wiodący: Federalne Stowarzyszenie Rozwoju Spółek 

Państwowych i Miejskich (Niemcy) 

Partnerzy: Urząd Miasta Będzin, Miasto Poznań, Miasto Sopot, Niemieckie 
Stowarzyszenie na rzecz Budownictwa Mieszkaniowego, Rozwoju 
Miejskiego i Przestrzennego (Niemcy), Korporacja na rzecz Rozwoju 
Wolnego Kraju Turyngii (Niemcy), Marco Polo System (Włochy), Miasto 
Rostok (Niemcy), Instytut Badań Ekonomicznych IER (Słowenia), Agencja 
Rozwoju Lokalnego La. Mo. Ro. (Włochy), Centrum Biznesu i Innowacji 
w Bratysławie (Słowacja), Uniwersytet Technologiczny w Grazu (Austria), 
Miasto Graz (Austria), Spółka Rozwoju EGS (Niemcy), WohnStadt Projekt 
i Consulting (Niemcy), Miasto Ostrawa (Czechy), RPG Real Estate (Czechy); 
 
Budżet całkowity: 3 791 251,00 € 
Dofinansowanie z EFRR: 2 950 950,35 €; 
Dofinansowanie dla UM Będzin: 68 085,00 € 
 
OPIS PROJEKTU: 
Głównym celem było wypracowanie modeli partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP), w ramach których można by zrealizować wszelkie 
rozsądne zamierzenia rewitalizacyjne obszarów zgłoszonych do projektu. 
 
W ramach działań projektowych: 

 zorganizowano 3 konferencje prasowe  
 przeprowadzono warsztaty charrette, czego wynikiem jest analiza 

architektoniczno-urbanistyczna wraz z analizą opłacalności 
inwestycji,  

 wykonano operat szacunkowy Cementowni Grodziec,  
 przygotowano materiał do edycji wspólnej broszury dla 17. 

partnerów projektu oraz wydano materiały promocyjne,  
 odbyto spotkania robocze w Erfurcie (2008), w 2009 roku 

w Ostrawie (połączone z konferencją) oraz w Sopocie, w 2010 
w Lublanie, Poznaniu (wraz z konferencją) oraz w Wenecji 
(2011), a na zakończenie projektu odbyło się spotkanie robocze 
w Rostocku i Schwerinie, gdzie jednocześnie zorganizowano 
konferencję podsumowującą, 

 zaprezentowano projekt w Brukseli podczas Dni Otwartych 
Parlamentu UE (październik 2011), 

 miało miejsce wspólne seminarium szkoleniowe, zorganizowane 
przez ekspertów projektu (Alfen Consult), w mieście partnerskim 
Graz, w którym udział wzięli wszyscy partnerzy projektu. 

 
W ramach projektu ACT4PPP Gmina Będzin realizowała projekt 
pn. Europejskie dziedzictwo kultury przemysłowej – cementownia 
Grodziec.  
Do zadań Będzina należało opracowanie koncepcji zagospodarowania 
obszaru po byłej cementowni, przygotowanie analiz ekonomicznych 
oraz modeli PPP. 
 

http://www.act4ppp.eu/ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej 

Zdjęcia obrazujące realizację działań udostępnione 
zostały przez partnera projektu 

http://www.act4ppp.eu/

