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1. Droga Królewska dla niepełnosprawnego turysty
W efekcie realizacji Projektu, którego Beneficjentem będzie Gmina Miejska Kraków,
powstanie złożony produkt turystyczny o zasięgu regionalnym - propozycja
udostępnienia turystom niepełnosprawnym dziedzictwa kulturalnego... [więcej]
2. Kwartał Św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim
Kazimierzu
Projekt zakłada konserwację i adaptację dla funkcji kulturowych poprzemysłowego
kompleksu związanego z komunikacją miejską. Przedmiotem projektu są prace
prowadzone przy 8 zabytkowych obiektach w zespole:7 zabytkowych budynków oraz
na zabytkowym dziedzińcu i placach manewrowych... [więcej]
3. Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie
dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej
Projekt umożliwi rewitalizację budynku wraz ze stworzeniem nowej ekspozycji stałej
Muzeum AK oraz zapewni warunki przestrzenne do działalności muzealnej o
charakterze ekspozycyjnym, dydaktycznym, reprezentacyjnym z towarzyszącymi
funkcjami wspomagającymi... [więcej]
4. Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej
W ramach projektu przewidziano przebudowę poprzemysłowego kompleksu
zabudowy wraz z jego adaptacją do funkcji centrum kulturalno - muzealnego z
dominującą funkcją Muzeum Sztuki Współczesnej. Projekt zakłada remont i
przebudowę budynków istniejących oraz wybudowanie nowych obiektów i polega na
uporządkowaniu i rewitalizacji istniejącej przestrzeni poprzemysłowej... [więcej]
5. Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU "W kierunku
nowoczesności" [więcej]
6. CARAVEL - "Podróżowanie w kierunku nowej mobilności"
Inicjatywa CIVITAS adresowana jest do miast, które chcą wpływać na realizowaną
politykę transportową i podążać w kierunku czystego transportu miejskiego. Program
CIVITAS II to rozwojowe, czteroletnie przedsięwzięcie badawczo-wdrożeniowe...
[więcej]
7. Sputnic
Celem projektu SPUTNIC dotyczącego strategii dla komunikacji publicznej w miastach
(Strategies for Public Transport in Cities) jest próba znalezienia odpowiedzi na
wyzwania i problemy branży komunikacji publicznej... [więcej]
8. CATALIST - "Akcja Transferu CIVITAS mająca na celu Innowacje oraz
Zrównoważony Transport
Inicjatywa CIVITAS adresowana jest do miast, które chcą wpływać na realizowaną

politykę transportową i podążać w kierunku "czystego" transportu miejskiego...
[więcej]
9. AENEAS - Attaining Energy Efficient Mobility in an Ageing Society
Kampania marketingowa nt. mobilności ludzi starszych, w tym. m.in. lepsze/inne
oznakowywanie miejsc dla osób starszych, test asysty/pomocy przy wsiadaniu do
pojazdów kom.zbiorowej przez przeszkolonych asystentów na wybranych
przystankach... [więcej]
10. IX WIELKA PARADA SMOKÓW. POSZUKIWANIE PRZODKÓW [więcej]
11. Life Cycle
Celem projektu Life Cycle jest promocja działań zmierzających do kreowania
zdrowych sposobów przemieszczania się wśród mieszkańców ze szczególnym
uwzględnieniem podróży rowerem... [więcej]
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