GZM
GZM, Rozwój i nauka

Drony na korytarzach życia i w
rolnictwie. Za nami kolejna edycja
Droniady
7 lipca 2020
GZM, Rozwój i nauka

W stronę inteligentnej Metropolii.
Zinwentaryzują gigabajty danych,
aby je otworzyć i udostępnić
2 lipca 2020
Gospodarka i Inwestycje, GZM, Rozwój i nauka

AKTUALIZACJA: Uchwała o spółce GZMCzysta Energia została uchylona.
Stanowisko Metropolii
1 lipca 2020
GZM, Mieszkańcy

Dąbrowska
program!
GZM, Mieszkańcy

AKCJA

LATO

–

sprawdź

Błękitno-zielona
infrastruktura:
międzynarodowa wymiana doświadczeń
GZM, Koronawirus, Mieszkańcy

Ograniczenie obsługi bezpośredniej
w urzędach skarbowych
GZM, Koronawirus

Komunikat
żłobków

w

sprawie

otwarcia

Artykuły archiwalne
GZM, Rozwój i nauka

8 milionów złotych dla
wyższych.
Metropolia
sięgnięcie po dotację

uczelni
ułatwia

Uczelnie wyższe, które działają na terenie GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii, mają możliwość nawiązania
współpracy ze światowej klasy naukowcami. Na ten cel mogą
pozyskać dotację z Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki.
W piątek (26 czerwca) zarząd GZM przyjął zaktualizowany
regulamin funduszu, który odpowiada na bieżące potrzeby
uczelni i dopuszcza…
26 czerwca 2020 2 min read
GZM, Rozwój i nauka

Miasta

GZM

wśród

najbardziej

gospodarnych samorządów w Polsce
Tychy zajęły pierwsze miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu
Terytorialnego w Polsce w kategorii miast na prawach powiatu.
Do pierwszej dziesiątki dostały się także Gliwice i Katowice.
Natomiast Imielin i Knurów znalazły się w pierwszej dziesiątce
w kategorii najbardziej gospodarnych gmin miejskich.
Ekonomiści przeanalizowali finanse 2790…
25 czerwca 2020 1 min read
GZM, Mieszkańcy

Błękitno-zielona
infrastruktura:
międzynarodowa wymiana doświadczeń
Międzyregionalne

webinarium

w

temacie

błękitno-zielonej

infrastruktury zorganizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską
Metropolię i Regionalne Zrzeszenie Ruhry we współpracy z
miastem Bytom – to kolejne przedsięwzięcie mające na celu
międzynarodową wymianę doświadczeń, które odbyło się w środę,
24 czerwca, w formule online. Tym razem skupiliśmy się na
zarządzaniu…
25 czerwca 2020 1 min read
GZM, Rozwój i nauka

InfoGZM: Informacje o przetargach w
gminach i miastach Metropolii od
teraz w jednym miejscu
Bieżące zamówienia publiczne i plany postępowań dla 41 miast i
gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii od teraz dostępne
są w jednym miejscu. To nowa funkcjonalność portalu InfoGZM,
która właśnie została udostępniona. Z rozwiązania mogą
skorzystać firmy, które są zainteresowane realizacją
inwestycji na obszarze GZM, ale do tej…

24 czerwca 2020 2 min read
Gospodarka i Inwestycje, GZM, Koronawirus

Zapraszamy
na
II
Europejskie
Webinarium Metropolitalne
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przy współpracy z siecią
European Metropolitan Authorities jest inicjatorem cyklu
webinariów pod nazwą ROZMOWY METROPOLITALNE: Jak odrodzić się
po COVID-19. Definiowanie wspólnych problemów, uniwersalizacja
różnic. Kolejne wydarzenie z tej serii odbędzie się już 29
czerwca 2020 r. W debacie prowadzonej przez GórnośląskoZagłębiowską Metropolię…
22 czerwca 2020 1 min read
GZM, Transport publiczny

Metropolia doradzi,
drogi rowerowe

jak

budować

Przy projektowaniu dróg rowerowych, gminy będą mogły
skorzystać z konsultacji eksperckich, które oferuje
Metropolia. Będą one dotyczyć zgodności inwestycji ze
standardami kształtowania infrastruktury rowerowej, aby
powstające nowe trasy były jak najlepiej dostosowane do
potrzeb użytkowników. – Zaproponowaliśmy wsparcie samorządom,
które zamierzają korzystać z dofinansowania GZM i zobowiązują…
18 czerwca 2020 2 min read
Gospodarka i Inwestycje, GZM

Neutralność
Metropolii.

klimatyczna
w
GZM
będzie

współpracować z EIT Climate-KIC
Podejmowanie wspólnych działań mających na celu osiągnięcie
neutralności
klimatycznej
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii do 2050 roku poprzez m.in. zapewnienie wsparcia
eksperckiego i pomocy w pozyskaniu finansowania planowanych
projektów – to główne założenia współpracy nawiązanej z
europejską organizacją EIT Climate-KIC, wspieraną przez unijny
Europejski Instytut Innowacji i Technologii….
16 czerwca 2020 3 min read
GZM, Transport publiczny

Kolej Metropolitalna: wiemy kto
przygotuje Studium Wykonalności
Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia rozstrzygnęła przetarg na
przygotowanie Wstępnego Studium Wykonalności Kolei
Metropolitalnej. Wybrano ofertę firmy Databout sp. z o.o
(wcześniej WYG International Sp. z o.o.). Opracowanie tego
dokumentu to jeden z ważniejszych etapów w drodze do
usprawnienia transportu szynowego na terenie GZM. Wstępne
Studium Wykonalności…
12 czerwca 2020 2 min read
Load more
Aktualnie w Metropolii

