
TYTUŁ ZADANIA: 

Centrum Innowacji - Przejście podziemne ul. Wyzwolenia 

CHARAKTER ZADANIA: 

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście 

LOKALIZACJA, MIEJSCE: 

Przejście podziemne zlokalizowane przy ul. Wyzwolenia 

Wnioskodawca: 

OPIS ZADANIA: 

Zadanie polega na przystosowaniu przestrzeni publicznej, która jest niewykorzystywana. 

Projekt zakłada stworzenie w przejściu podziemnym przy ul. Wyzwolenia Centrum 

Innowacji. Przejście powinno być wyremontowane i przystosowane do celów działalności 

publicznej. Design projektu powinien wiązać się z elementami Szczecina. Idealnym 

rozwiązaniem jest oddzielenie przestrzeni gdzie prowadzone by Centrum Innowacji Szklaną 

ścianą tak aby pozostawić część przejścia w obecnej formie i w dalszym ciągu umożliwić 

mieszkańca korzystanie z obecnej funkcji tunelu. Centrum spełniało by 5 funkcji: centrum 

informacji (z racji położenia idealne dla turystów), strefa gier i zabaw – organizowanie 

turniejów gier planszowych oraz gier interaktywnych, prezentacja nowinek technologicznych, 

Strefa konferencyjna – wielofunkcyjne miejsce spotkań, wystaw, prezentacji, organizacji 

warsztatów w większym gronie, Strefa warsztatów – dedykowana edukacji małych grup: 

kursy, szkolenia komputerowe w mniejszym gronie, Strefa relaksu – e-czytelnia, gdzie można 

się zrelaksować, skorzystać z tabletów, e-czytników. Centrum Innowacji powinno być 

wyposażone w sprzęt ogólnodostępny jak e-booki, drukarka 3D, rowery stacjonarne dzięki 

którym można naładować telefon czy laptopa, okulary VR, rzutnik, a także gry planszowe, 

komiksy i książki o tematyce IT.  

UZASADNIENIE ZADANIA: 

Poprzez realizację warsztatów przeznaczonych dla różnych środowisk i grup wiekowych 

będzie można uczestniczyć w rozwijaniu kompetencji cyfrowych i przeciwdziałać e-

wykluczeniu, pośredniczyć w nabywaniu praktycznych umiejętności korzystania z nowych 

technologii w sposób kreatywny i przede wszystkim świadomy Przejście podziemne może 

przekazywać szerokiemu gronu odbiorców nie tylko nowe technologie, ale również 

innowacyjne działania w różnych obszarach: szeroko rozumianej kulturze, sztuce, literaturze. 

Aby stało się przestrzenią do twórczych poszukiwań, wymiany poglądów i wiedzy, 

prezentacji pasji. Aby CI PRZEJŚCIE stało się… miejscem spotkań. Niewykorzystana 

przestrzeń publiczna może się stać nowoczesnym i jednym z kultowych miejsc Szczecina, 

które będzie stanowić miejsce rozwoju i miło spędzonego czasu dla mieszkańców Szczecina 

ale również niezwykłą atrakcją dla turystów. 

BENEFICJENCI ZADANIA: 

FORMULARZ PROJEKTU
SBO 2019



Wszyscy mieszkańcy Szczecina, turyści. Z racji zlokalizowania główni odbiorcy to 

mieszkańcy Śródmieścia. Szkoły, organizacji NGO. 

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA: 

składowa zadania koszt 

Reomont i przystosowanie przejścia do działalności Centrum 1 000 000,00 

Wyposażenie Centrum w sprzęt IT, szkoleniowy, meble 260 000,00 

Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 260 000,00 

 


