
KOF - RAJ NIE TYLKO DLA DZIECI

ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA W KSZTAŁTOWANIU

JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW KOF

OPRACOWANIE: BIURO ZIT KIELCE



Kielecki Obszar Funkcjonalny

POROZUMIENIE:

 podpisane 11 maja 2015 r.,  

 określa zasady współpracy przy przygotowaniu
i realizacji instrumentu Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru
Funkcjonalnego;

Partnerzy Porozumienia:

 Miasto Kielce, Gmina i Miasto Chęciny, Miasto
i Gmina Chmielnik, Miasto i Gmina Daleszyce,
Gmina Górno, Gmina Masłów, Gmina
Miedziana Góra, Miasto i Gmina Morawica,
Gmina Piekoszów, Gmina Sitkówka - Nowiny,
Gmina Strawczyn, Gmina Zagnańsk,

Ludność KOF – ponad 340 tys. mieszkańców,

Obszar KOF – 1 340,99 km2.



Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Alokacja: 68,6 mln euro

Europejski Fundusz Społeczny
Alokacja: 13,8 mln euro

Alokacja środków UE na RPOWŚ 2014-2020 - 1 364 mln euro
Alokacja środków dla ZIT KOF:  82,4 mln euro - 6,04  % całego RPOWŚ 

EFS - 17%

EFRR - 83%



Wykorzystanie alokacji przeznaczonej na ZIT kształtuje się 
na poziomie 54,72 %.*
*Stan na dzień 06.06.2018 r.

Ilość zawartych umów: 75, łączna kwota: 194,1 mln zł, z czego:
• Termomodernizacja – 11 umów,
• Oświetlenie uliczne i ścieżki rowerowe – 14 umów,
• Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – 6 umów,
• Drogi – 1 umowa,
• Budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego – 1 umowa,
• Żłobki – 2 umowy,
• Programy zdrowotne – 3 umowy,
• Przedszkola - 6 umów,
• Szkoły Podstawowe – 2 umowy,
• Szkoły Ponadpodstawowe – 1 umowa,
• Szkoły Zawodowe – 1 umowa,
• Usługi Społeczne – 4 umowy,
• Kursy zawodowe -1 umowa,
• Aktywizacja zawodowa i wsparcie przedsiębiorczości – 12 umów,
• Szkolenia  językowe i ICT – 10 umów.



Projekty komplementarne zidentyfikowane w Strategii ZIT KOF 
na lata 2014-2020 realizowane w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

1. Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach – 79,14 mln zł

2. Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach – 152,62 mln zł



CEL GŁÓWNY
Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój 

gospodarczy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

CELE STRATEGICZNE

Cel 1

Cel 2

Cel 3

Cel 4

Cel 5

Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości 
i tworzenia miejsc pracy 

Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa 
drogowego

Rozwój oferty zdrowotnej, socjalnej i edukacyjnej w tym 
poprawa jakości nauczania

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej KOF

Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje 
w odnawialne źródła energii

Strategia ZIT KOF na lata 2014-2020



Atrakcyjność Turystyczna Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego

Ze względu na uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze, Kielecki Obszar 
Funkcjonalny jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych Polski. 

Bogactwo walorów przyrodniczych i kulturalnych wpływa na jakość życia 
mieszkańców KOF.



Walory przyrodnicze:
• Rezerwaty przyrody,
• Parki krajobrazowe,
• Unikalne formy geologiczne.

Jaskinia Odkrywców w Kielcach

Ok. 1000-letni Dąb „Bartek” w Zagnańsku



Walory kulturalne:
• Zabytki archeologiczne,
• Zabytki sakralne,
• Pałace, dwory.

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Park Etnograficzny w Tokarni



Projekt „Kielce – Raj dla dzieci” 
jako przykład współpracy gmin Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego



"Kielce - Raj dla Dzieci" to produkt promujący atrakcje oraz
wydarzenia turystyczno-kulturalne, dedykowane rodzinom
z dziećmi, zachęcające do odwiedzenia największych
atrakcji Miasta Kielce i gmin wchodzących w skład
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Oferta stanowi propozycję rodzinnego wypoczynku
uwzględniającą różne formy aktywnego spędzenia czasu.



Elementy Produktu: 
1. Strona internetowa www.rajdladzieci.kielce.eu, 
2. Wydawnictwa,
3. Nagrody/upominki dla korzystających z oferty turystycznej,
4. Event o charakterze artystyczno – kulturalnym promujący 

Produkt. 



Strona internetowa www.rajdladzieci.kielce.eu

• Interaktywna mapa Kielc i okolic,
• Przewodnik dla dzieci, 
• Przewodnik turystyczny dla 

rodziców,  
• Rodzinny Paszport Turystyczny, 
• Restauracje i hotele przyjazne 

rodzinom z dziećmi, 
• Propozycje wycieczek dla rodzin z 

dziećmi,
• Kalendarium wydarzeń.

http://www.rajdladzieci.kielce.eu/






Wydawnictwa:

• Przewodnik „Kielce – Raj dla dzieci” dedykowany dzieciom, zawierający legendy, 
zagadki, kolorowanki, wyklejanki związane z Kielcami i atrakcjami KOF-u, 

• Przewodnik turystyczny dla rodziców zawierający kompleksowe informacje o
najciekawszych atrakcjach turystycznych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz
propozycje wycieczek,

• Rodzinny Paszport Turystyczny jako system zachęt i nagród zawierający
najciekawsze atrakcje turystyczne Kielc, po odwiedzeniu których i zdobyciu
pieczątek uczestnik otrzymuje upominek/nagrodę.



Inauguracja projektu „Kielce – Raj dla dzieci”

1 czerwca 2018 r. spektakl Kieleckiego Teatru Tańca pn. Alicja w Krainie Czarów w Amfiteatrze 
na kieleckiej Kadzielni



Projekt „Kielce – raj dla dzieci” to efekt współpracy wszystkich gmin
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Inicjatywa ta umożliwi wykorzystanie walorów turystycznych regionu
poprzez kompleksową ofertę aktywnego wypoczynku dla szerokiego
grona odbiorców.

Ogólnopolska promocja produktu spowoduje napływ turystów, co
wpłynie na rozwój gospodarczy obszaru i poprawi jakość życia
mieszkańców.



Jednym z partnerów projektu „Kielce –
raj dla dzieci” jest Geopark Kielce –
jednostka budżetowa utworzona w
2003 r.

Działalność Geoparku Kielce polega
promowaniu walorów geologicznych
Miasta Kielce oraz tworzeniu w nim
warunków sprzyjających
do rozwoju turystyki.



Inicjatywa Geopark ,,GEOLAND ŚWIĘTOKRZYSKI’’ 

29 marca 2017 r. powołane zostało
Stowarzyszenie Gmin „Geoland
Świętokrzyski”, którego celem jest wspólne
działanie gmin na rzecz rozwoju
geoturystyki oraz powołanie i utrzymanie
geoparku funkcjonującego w sieci
europejskich i globalnych geoparków
UNESCO.

Członkami Stowarzyszenia jest 5 gmin
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego:
Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka-
Nowiny i Piekoszów.



„Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach 
przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark 
Kielce” 
– projekt realizowany w ramach instrumentu ZIT. 



RPOWŚ 2014-2020
Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie 

obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF 

Wartość ogółem: 

13 940 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 

13 940 000,00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie:

11 849 000,00 PLN

Wkład UE: 

11 849 000,00 PLN

Wkład własny:

2 827 637,48 PLN

Finansowanie projektu:



Zakres projektu:

Zadanie 1: Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych
Rezerwatu i Parku Kadzielnia:

• Budowa ścieżek edukacyjnych (ciągi pieszo-rowerowe wraz
z kładką, oświetleniem),

• Zabezpieczenie skarp w wyrobisku,

• Budowa punktu edukacyjnego ,,Woda’’.

Zadanie 2: Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych
Rezerwatu Wietrznia wraz z doposażeniem Centrum
Geoedukacji:

• Budowa ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Wietrznia,

• Modernizacja ekspozycji stałej w Centrum Geoedukacji wraz
z projektem i budową Geologicznego Ogrodu Doświadczeń.



Zadanie 1: Ochrona 
i wykorzystanie zasobów 
przyrodniczych Rezerwatu i 
Parku Kadzielnia

Rezerwat i Park Kadzielnia – widok z lotu ptaka



Zadanie 2: Ochrona i wykorzystanie
zasobów przyrodniczych Rezerwatu
Wietrznia wraz z doposażeniem
Centrum Geoedukacji

Wizualizacja z projektu Geologicznego Ogrodu Doświadczeń

Wizualizacja z projektu modernizacji ekspozycji stałej w Centrum 
Geoedukacji



www.zitkof.kielce.eu

Portal ZIT KOF to narzędzie służące do gromadzenia i zarządzania informacjami o realizowanych 
projektach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Koszt portalu został w 90% dofinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Informacje o wszystkich projektach gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 
realizowanych z wykorzystaniem instrumentu ZIT dostępne są na Portalu ZIT KOF:

http://www.zitkof.kielce.eu/


Portal ZIT KOF stanowić ma innowacyjne rozwiązanie wspomagające i automatyzujące pracę Biura
ZIT oraz Koordynatorów Gminnych ZIT w następujących kluczowych obszarach:

• Rejestracja (inwentaryzacja) – narzędzia informatyczne i procedury do zbierania informacji o
projektach realizowanych w ramach ZIT KOF, także z wykorzystaniem danych przestrzennych.

• Monitorowanie (analiza) – narzędzia informatyczne i procedury wspierające przeszukiwanie i
analizę zebranych informacji o projektach realizowanych w ramach ZIT KOF, monitorowanie
postępu projektów.

• Sprawozdawczość (raportowanie) – narzędzia informatyczne i procedury wspomagające
generowanie niezbędnych zestawień i raportów o projektach realizowanych w ramach ZIT KOF.

• Komunikacja społeczna (konsultacje społeczne) – narzędzia informatyczne i procedury
umożliwiające realizację konsultacji społecznych i innych działań ukierunkowanych
na interaktywną komunikację ze społecznością mieszkańców KOF, także z wykorzystaniem
danych przestrzennych.

• Działania informacyjno-promocyjne – narzędzia informatyczne i procedury zapewniające
publikację istotnych informacji o działalności Biura ZIT KOF oraz Partnerów KOF (aktualności,
przetargi, inne), także z wykorzystaniem danych przestrzennych.



Dziękuję za uwagę

Mieczysław Pastuszko 
Dyrektor

Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi 
w Urzędzie Miasta Kielce

e-mail: biurozit@um.kielce.pl
tel.: +48 41 367 65 53

mailto:biurozit@um.kielce.pl

