
Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie współorganizacji oraz promocji na terenie Miasta Katowice
w  latach 2019-2023 Intel Extreme Masters – Mistrzostw Świata w grach komputerowych

oraz imprez towarzyszących

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18, art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 poz. 1463 ze zm.).

Rada Miasta Katowice uchwala:

§1. Wyrazić wolę współorganizacji oraz promocji na terenie Miasta Katowice w latach 2019-2023 Intel 
Extreme Masters – Mistrzostw Świata w grach komputerowych oraz imprez towarzyszących na poziomie 
nieodbiegającym lub wyższym w stosunku do dotychczasowego poziomu organizacyjnego i promocyjnego 
wydarzenia.

§2. Zapewnić w budżecie Miasta Katowice na lata 2019-2023, środki finansowe na promocję

oraz współorganizację wydarzenia, w wysokości 12 500 000,00 zł brutto.
2019 – 2 400 000,00 zł brutto;
2020 – 2 450 000,00 zł brutto;
2021 – 2 500 000,00 zł brutto;
2022 – 2 550 000,00 zł brutto;
2023 – 2 600 000,00 zł brutto.

§3. Środki finansowe, o których mowa w § 2 pochodzić będą z budżetu Miasta Katowice.

§4. Traci moc uchwała nr LVI/1332/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie współorganizacji na terenie 
Miasta Katowice w latach 2015-2019 Intel Extreme Masters – Mistrzostw Świata w grach komputerowych oraz 
imprez towarzyszących.

§5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Intel Extreme Masters odbywa się w Katowicach od roku 2013. Impreza ta zyskała ogromną popularność i

jest wysoko oceniana przez przedstawicieli branży e-sportowej, uczestników i wielomilionową publiczność.

Jest to wydarzenie o randze światowej, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych

strategicznych imprez odbywających się na terenie Katowic. Co roku przyciąga ono do katowickiego

Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego, tysiące widzów i uczestników. Biorąc pod uwagę

powyższe względy, jak również dynamikę rozwoju branży e-sportowej i rokroczny wzrost liczby

entuzjastów tej dyscypliny, zasadna jest dalsza współorganizacja przez Miasto finałów Intel Extreme

Masters, wykorzystanie potencjału imprezy do międzynarodowej promocji Katowic oraz lokalnej

infrastruktury spełniającej wymogi organizacji wydarzeń na najwyższym poziomie.

W związku z rozwojem imprezy i coraz większym zakresem działań z nią związanych, konieczny jest

wzrost nakładów finansowych przeznaczonych na ten cel przez Miasto. Podczas kolejnych edycji oprócz

samych mistrzostw planowana jest organizacja m.in.: targów gier komputerowych i nowych technologii

IEM EXPO, turniejów dodatkowych, festiwalu filmowego powiązanego z tematyką gier

i e-sportu oraz forum biznesowego (Global Esports Forum). Podobnie jak dotychczas, podjęte zostaną

również globalne działania promujące IEM i miasto Katowice w środowisku graczy komputerowych oraz

prowadzone będą transmisje TV z rozgrywek i wydarzeń dodatkowych.
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