
Wspieramy i współpracujemy!

Powiat oświęcimski



Przedsiębiorczy powiat

Silny magnes dla krajowego i zagranicznego kapitału

Systematyczny wzrost firm z kapitałem zagranicznym

Od 1989 roku napływ bezpośrednich inwestycji na 

kwotę około 550 mln USD

3 uzbrojone strefy aktywności gospodarczej

Łącznie około 100 ha powierzchni 

87 firm z kapitałem zagranicznym w 2017 roku 

Największy rodzinny park rozrywki w Małopolsce

i w Polsce



Eksport i import z powiatu oświęcimskiego 

Silna współpraca firm z powiatu oświęcimskiego 

z zagranicznymi kontrahentami

4. lokata w rankingu małopolskich 

powiatów w zakresie importu.

510 mln euro – wartość w 2016 r.

4. lokata w rankingu małopolskich 

powiatów w zakresie eksportu.

593 mln euro – wartość w 2016 r.
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Fundusze europejskie okres 2007-2013

115 beneficjentów z obszaru powiatu oświęcimskiego

351 zrealizowanych projektów na 

terenie powiatu oświęcimskiego

1 840,8 mln zł – wartość projektów 

zrealizowanych na terenie powiatu 

oświęcimskiego, przy dofinansowaniu 

UE 733,3 mln zł. 

W ramach MRPO zrealizowano 125 projektów o wartości 

419,8 mln zł, dofinansowanych z Unii Europejskiej 

w wysokości 213,6 mln zł
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Najbardziej proinnowacyjny powiat w Małopolsce!

61,3% wartości zrealizowanych 

projektów przypada na projekty 

z POIG (1 miejsce w Małopolsce)



Struktura wartości projektów zrealizowanych w powiecie 

oświęcimskim wg obszarów tematycznych

Wartość i dofinansowanie projektów zrealizowanych 

w gminach powiatu oświęcimskiego

Fundusze europejskie okres 2007-2013
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Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków S-SBR X3 w Synthos

Dwory 7

projekt w ramach POIG, realizowany na terenie miasta Oświęcimia o wartości 591,3

mln zł (UE: 124,8 mln zł)

Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w gminie Kęty - etap I

projekt w ramach POIŚ, realizowany na terenie gm. Kęty o wartości

67,4 mln zł (UE: 41,3 mln zł)

Adaptacja budynków byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej

Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu

projekt w ramach MRPO, realizowany na terenie m. Oświęcimia o wartości

24,8 mln zł (UE: 18,5 mln zł)

Budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I

projekt w ramach MRPO, realizowany na terenie gm. Chełmek o wartości

13,6 mln zł (UE: 7,3 mln zł)

Wybrane projekty okresu 2007-2013 zrealizowane na terenie powiatu 

oświęcimskiego:

Fundusze europejskie okres 2007-2013



52 beneficjentów mających siedzibę 

na terenie powiatu oświęcimskiego

151 projektów realizowanych na 

terenie powiatu oświęcimskiego

1 057,3 mln zł to wartość projektów 

realizowanych na terenie powiatu 

oświęcimskiego  dofinansowane ze UE 

w kwocie 542,9 mln zł 

(3 miejsce w Małopolsce)

109 projektów w ramach RPO WM, o wartości 357,1 mln zł, 

przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 233,5 mln zł

Fundusze europejskie okres 2014-2020

Stan na 31.03.2018
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Powiat aktywny w pozyskiwaniu środków unijnych!



Fundusze europejskie okres 2014-2020

Wartość projektów zrealizowanych w powiecie 

oświęcimskim wg celów tematycznych Wartość i dofinansowanie projektów realizowanych 

w gminach powiatu oświęcimskiego

Stan na 31.03.2018
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01 B+R
35,0%

02 ICT
1,5%03 MŚP

19,5%04 Gospodarka 
niskoemisyjna

3,0%

06 Środowisko 
naturalne

18,7%

07 Transport
13,3%

08 Zatrudnienie
4,5%

09 Włączenie 
społeczne

2,9%

10 Kształcenie
1,4%

inne
0,2%

Innowacje i przedsiębiorczość



Fundusze europejskie okres 2014-2020

Wybrane projekty okresu 2014-2020 realizowane na terenie powiatu 

oświęcimskiego:

Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych

produktów chemicznych

projekt w ramach POIG, realizowany na terenie m. Oświęcimia o wartości 108,1 mln zł

(UE: 24,6 mln zł)

Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze

projekt w ramach POIŚ 2014-2020, realizowany na terenie gminy Brzeszcze, o wartości 42,0 mln zł

(UE: 21,6 mln zł)

E usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego

projekt w ramach RPO WM, realizowany na terenie miasta Oświęcimia i gminy Kęty o wartości 8,1 mln zł

(UE: 6,8 mln zł)

Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji WYSPA w Chełmku

projekt w ramach RPO WM, realizowany na terenie gminy Chełmek o wartości 8,5 mln zł (UE: 2,0 mln zł)



Inwestycje infrastrukturalne

Obwodnica Oświęcimia 

Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 

Brzeszcze – Osiek

Obwodnica Zatora, Podolsza

Rozbudowa drogi powiatowej w Zatorze 

157 mln zł

Małopolska Karta Aglomeracyjna –

budowa systemu zarządzania 

transportem zbiorowym

1 180,1 mln zł

Modernizacja linii kolejowej na odcinku 

Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim 

Prace na linii kolejowej na odcinku 

Trzebinia – Oświęcim – Czechowice 

Dziedzice



Inwestycje infrastrukturalne

10,9 mln zł

Wiślana Trasa 

Rowerowa 

Brzeszcze Skawina

Brzeszcze na rowerze -

wytyczenie, oznakowanie 

oraz wypromowanie trasy 

rowerowej

Poprawa jakości transportu 

publicznego poprzez zakup 

ekologicznych autobusów:

Oświęcim

Chełmek

Brzeszcze

13 mln zł

20 autobusów w tym 

7 hybrydowych

Budowa węzła przesiadkowego 

typu Park&Ride w Oświęcimiu 

16,8 mln zł

59 stanowisk dla rowerów, skuterów

300 stanowisk, w tym 11 miejsc 

dla osób niepełnosprawnych oraz

3 stanowiska do ładowania 

samochodów elektrycznych. 



Wspieramy ochronę powietrza

Osiągnięcia Ekodoradcy z gminy Oświęcim

10 spotkań, w których uczestniczyło ponad 142 mieszkańców

Gmina Oświęcim zaangażowana w projekt LIFE

3 168 udzielonych porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródeł 

ciepła, kontroli palenisk oraz wyjaśnień w zakresie niskiej emisji

3 warsztaty w szkołach i przedszkolach dla ok. 370 dzieci

26 przeprowadzonych badań termowizyjnych

pomoc  w przygotowaniu 4 wniosków o dofinansowanie na 

łączną pulę około 2,8 mln zł



Wspieramy kulturę i dziedzictwo narodowe 

Mecenat Małopolski

14 projektów z dofinansowaniem 131 000 złotych

Kapliczki Małopolski

8 projektów z dofinansowaniem 44 000 złotych

Ochrona zabytków Małopolski

9 projektów z dofinansowaniem 232 000 złotych

31 inicjatyw w powiecie oświęcimskim

wartość dofinansowania 407 000 złotych

Zabezpieczenie konserwatorskie, wyposażenie i udostępnienie na cele turystyczne i muzealne 

zespołu zabytkowych budynków Domu Zakonnego Salezjanów w Oświęcimiu – 20,5 mln zł

Zabezpieczenie przed dewastacją, renowacja i zagospodarowanie zamku w Zatorze pod funkcję 

gastronomiczną z mini-browarem oraz wystawę muzealną o historii zamku książęcego – 16,9 mln zł



Dbamy o najmłodszych

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli, żłobków i klubów malucha

64 placówki z powiatu oświęcimskiego

58 przedszkoli 6 żłobków

15 miasto Oświęcim

13 Kęty

po 9 Brzeszcze oraz gmina Oświęcim

7 Zator

4 Chełmek

po 3 Osiek i Przeciszów

1 Polanka Wielka

„Małopolska Niania” – wsparto 8 rodzin – 45 000 zł



Wspieramy sport i edukację

Małopolska Chmura Edukacyjna – 2 874 000 zł

„Małopolskie boiska” - 250 000 zł

Kęty

Osiek Zator

Szkoła na 6+. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół 

podstawowych oraz gimnazjalnych - 950 000 zł

Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży 

elektryczno-elektronicznej – 2 188 00 zł

Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży 

turystyczno-gastronomicznej – 2 103 488 zł

Oświęcim

Chełmek

Powiat Oświęcimski

Powiat Oświęcimski

Zator

Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach – 901 000 zł



Wspieramy bezpieczeństwo

Program Małopolskie Remizy

wartość dotacji ok. 278 000 złotych

w powiecie oświęcimskim

Bezpieczna Małopolska

wartość dotacji ok. 98 000 złotych

w powiecie oświęcimskim

Straż pożarna jest najlepiej 

oceniana ze wszystkich służb 

mundurowych przez Małopolan. 

91% Małopolan ocenia 

działania strażaków jako 

skuteczne, w tym 67,4% jako 

bardzo skuteczne

Nowoczesna Policja dla Małopolski

1 832 780 zł 
Brzeszcze, Chełmek, Kęty, 

Zator, Oświęcim

„Bezpieczna Małopolska –

samochody strażackie”

1 326 565 zł 
Kęty, Zator


