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BUDŻET RPO WP 2014-2020

STAN REALIZACJI RPO WP 2014-2020

8,2 mld zł

EFS - 2,3 mld zł

ze środków UE

EFRR - 5,9 mld zł

1 852
umów

ALOKACJA OSI PRIORYTETOWYCH (ŚRODKI UE)

11,2 mld zł
wartość umów

CO STANOWI:

7,5 mld zł

91,5%

dofinansowanie UE

BUDŻETU PROGRAMU

486 974 813 zł

WYPŁACILIŚMY
BENEFICJENTOM:

695 022 088 zł
560 740 240 zł

4,1 mld zł

298 597 893 zł

CO STANOWI:

50,3%
BUDŻETU PROGRAMU

908 589 708 zł
540 126 906 zł
ZDROWIE I OPIEKA

KOMISJA EUROPEJSKA
ZATWIERDZIŁA:

600 549 118 zł
700 670 548 zł
1 638 746 419 zł
942 297 526 zł
527 473 151 zł
287 458 478 zł

4,4 mld zł

CO STANOWI:

53,2%
BUDŻETU PROGRAMU

STAN REALIZACJI OSI PRIORYTETOWYCH RPO WP 2014-2020

Budżet Osi

Środki zatwierdzone przez Komisję Europejską

Wartość podpisanych umów

99,7%

64,0%
97,7%
90,2%
99,0%
86,2%
60,1%

97,4%

85,5%

88,3%

49,9%

91,3%
54,4%

70,5%
100,0%
74,6%

53,1%

63,3%

34,7%

62,1%

32,0%

75,8%
45,4%

17,2%

#KORONAWIRUS

164,6 mln zł
z RPO WP 2014-2020
na walkę ze skutkami
epidemii na Pomorzu

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął szybkie
i kompleksowe działania, których celem jest ograniczenie
negatywnych skutków pandemii koronawirusa na terenie
województwa pomorskiego.

SERWISY INFORMACYJNE:

Serwis: koronawirus.pomorskie.eu

Fundusze
A KORONAWIRUS
Serwis: pomocdlafirm.pomorskie.eu

Serwis: rpo.pomorskie.eu

ŚRODKI UNIJNE Z RPO WP 2014-2020
NA WALKĘ Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

WSPARCIE Z RPO WP 2014-2020:
53,1 mln zł na zakup sprzętu medycznego m.in. tomografu,
respiratorów oraz środków ochronnych dla pomorskich szpitali,
51,5 mln zł na wsparcie pomorskich przedsiębiorców w formie
pożyczek, m.in. na utrzymanie płynności ﬁnansowej,
30 mln zł na wsparcie pomorskich przedsiębiorców w formie
dotacji, m.in. na cele inwestycyjne umożliwiające dostosowanie
prowadzonej działalność do warunków zmienionych w wyniku
epidemii,
30 mln zł na wsparcie osób, które w wyniku pandemii znalazły
się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub utraciły zatrudnienie,
oraz na ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy,
uproszczenia w realizacji projektów RPO WP 2014-2020,
m.in. możliwość wydłużenia terminów realizacji projektów.

REMONTY I ZAKUP SPRZĘTU
DLA POMORSKICH SZPITALI

#KORONAWIRUS
Szpital Specjalistyczny
w Wejherowie:

3,7 mln zł
z RPO WP 2014-2020
na dostosowanie
pomieszczeń
i zakup sprzętu

dostosowanie 3 izolatek
do obowiązujących norm,
zakup 2 respiratorów dla Oddziału Neonatologii
oraz analizatora molekularnego wraz z lożą laminarną
na potrzeby badania koronawirusa,
zakup urządzeń do dezynfekcji: 17 płuczek dezynfektorów
i urządzeń do dekontaminacji,
zakup środków do dezynfekcji,
zakup środków ochrony indywidualnej, m.in. maseczki
chirurgiczne, maseczki ochronne FFP2, gogle ochronne,
przyłbice ochronne, kombinezony ochronne, fartuchy
włókninowe, materiały do szycia maseczek,
zakup testów pod kątem badania koronawirusa
do analizatora.

Szpital Specjalistyczny
w Kościerzynie:

4,9 mln zł
z RPO WP 2014-2020
na dostosowanie
pomieszczeń
i zakup sprzętu

przystosowanie pomieszczeń
na potrzeby organizacji Oddziału
Obserwacyjno-Zakaźnego,
adaptacja pomieszczeń Laboratorium na potrzeby
pracowni badania próbek pod kontem COVID –19,
zakup respiratora, mobilnego tomografu komputerowego,
cyfrowego aparatu rentgenowskiego (do diagnostyki
pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem COVID-19),
2 komór laminarnych, analizatora do bezpośredniej
identyﬁkacji drobnoustrojów,
zakup do laboratorium aparatu diagnostycznego
wykrywającego koronawirusa, odczynników Xpert
SARS-CoV-2 oraz systemu do pobierania próbek
oraz testów An -SARS-CoV-2-lgG (ilość 10 op.)
służących do wykrywania swoistych anty-SARS-CoV-2.

REMONTY I ZAKUP SPRZĘTU
DLA POMORSKICH SZPITALI

#KORONAWIRUS
Pomorskie Centrum Chorób
Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku:

6,5 mln zł
z RPO WP 2014-2020
na dostosowanie budynku
i zakup sprzętu

modernizacja wentylacji, dostosowanie
instalacji wymaganych do podłączenia
kontenera Tomografu Komputerowego, modernizacja windy,
zakup sprzętu, m.in. tomografu komputerowego, respiratorów
stacjonarnych, respiratorów transportowych,
kardmiomonitorów, ultrasonografu, RTG przyłóżkowego,
analizatora gazometrii,
zakup analizatora do gazometrii, analizatora molekularnego
wraz z lożą laminarną pod kątem badania koronawirusa,
zakup urządzeń do dezynfekcji (dekontaminacji i ozonowania),
zakup środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej
(maseczki chirurgiczne, maseczki ochronne FFP2, gogle
ochronne, przyłbice ochronne, kombinezony ochronne,
fartuchy włókninowe), materiałów do szycia maseczek,
zakup odczynników do gazometrii.

2 mln zł

Copernicus Podmiot
Leczniczy w Gdańsku:

z RPO WP 2014-2020
na zakup testów

zakup 15 tys. testów
diagnostycznych w kierunku
wirusa SARS CoV-2.

Szpital Specjalistyczny
im. J. Korczaka w Słupsku:
zakup do laboratorium aparatu
diagnostycznego wykrywającego
koronawirusa.

408 tys. zł
z RPO WP 2014-2020
na zakup aparatu
diagnostycznego

#KORONAWIRUS
Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
(jednostka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego):
budowa zewnętrznego szybu dźwigowego,
rozbudowa magazynu odpadów medycznych,
zakup środków ochrony indywidualnej (maski ochronne,
kombinezony bakteriobójcze, fartuchy, rękawice),
zakup toru wizyjnego dla Pracowni Endoskopii,
utworzenie trzech izolatek na potrzeby
izby przyjęć oraz trzech izolowanych
sal na potrzeby każdego z trzech
oddziałów szpitalnych,
modernizacja sali w Klinice
Kardiologii i Chorób Wewnętrznych.

DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW,
ZAKUP SPRZĘTU I ŚRODKÓW OCHRONY
7 Szpital Marynarki Wojennej
SPZOZ w Gdańsku, m.in.:
zakup dwóch respiratorów, łóżka
intensywnego nadzoru, cyfrowego aparatu
RTG, 48 pomp infuzyjnych,

z RPO WP 2014-2020
na dostosowanie budynku
i zakup środków
ochrony indywidualnej

z RPO WP 2014-2020
na zakup sprzętu
i środków ochrony
indywidualnej

zakup środków ochrony indywidualnej, m.in. maski ochronne,
kombinezony bakteriobójcze, fartuchy, rękawice i osłony na nogi.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
(Laboratorium Diagnostyki Medycznej):

5,9 mln zł

4,6 mln zł

zakup lekarstw, aparatury diagnostycznej,
odczynników i materiałów medycznych,

1,5 mln zł
z RPO WP 2014-2020
na zakup aparatury
do diagnostyki, lekarstw
i środków ochrony

zakup środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej
(maseczki chirurgiczne, maseczki ochronne, rękawiczki
jednorazowe, kombinezony ochronne),

#KORONAWIRUS
Szpitale zostaną wyposażone w środki
ochrony osobistej i materiały do dezynfekcji.

ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ
I MATERIAŁÓW DO DEZYNFEKCJI
Szpitale powiatowe, m.in.:
ź Kociewskie Centrum Zdrowia

20,7 mln zł

(środki o wartości 1 mln zł),

Szpitale wojewódzkie, m.in.:

ź SP SZOZ w Lęborku (1 mln zł),

ź Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

ź Szpitale Tczewskie (1 mln zł),

(środki o wartości 1 mln zł),
ź Szpital św. Wojciecha w Gdańsku (1 mln zł)
ź Szpital Morski im. PCK w Gdyni (1 mln zł),
ź Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni (1mln zł)
ź Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (1 mln zł),
ź Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku (1 mln zł),
ź Szpital Specjalistyczny w Prabutach (600 tys. zł),

z RPO WP 2014-2020
dla 34 podmiotów
leczniczych

ź Szpital Specjalistyczny w Chojnicach (1 mln zł),
ź Szpital Polski w Sztumie (1 mln zł),
ź Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach (600 tys. zł),
ź Szpital Miejski w Miastku (600 tys. zł),
ź Szpital Powiatu Bytowskiego (600 tys. zł),
ź Szpital Powiatowy w Człuchowie (600 tys. zł),
ź Szpital Zdrowie w Kwidzynie (600 tys. zł).

ź Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie (600 tys. zł),
ź Szpital Dziecięcy Polanki w Gdańsku (600 tys. zł).

Stacje pogotowia ratunkowego, m.in.:

ź Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

w Gdańsku (500 tys. zł), Gdyni (500 tys. zł), Sopocie (350 tys. zł),

w Starogardzie Gdańskim (450 tys. zł).

Pruszczu Gdańskim (350 tys. zł), Kwidzynie (350 tys. zł).

#KORONAWIRUS

OGRANICZANIE RYZYKA ZAKAŻENIA
NA COVID-19 W MIEJSCU PRACY

9,8 mln zł
Realizacja projektu „Pomorskie S.O.S.”
Celem projektu jest ograniczenie ryzyka zachorowania
na wirusu COVID-19 pracowników domów pomocy społecznej,
zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych, hospicjów stacjonarnych oraz poprawa
bezpieczeństwa tych pracowników w miejscu pracy.
Projekt skierowany jest do:
ź min. 82 placówek: domów pomocy społecznej (DPS),

zakładów opiekuńczo-leczniczych (ZOL),
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńcze (ZPO)
i hospicjów stacjonarnych z terenu
województwa pomorskiego,
ź min. 2597 pracowników tych placówek.

z RPO WP 2014-2020
i Budżetu Państwa

Zakup dla 82 placówek
opiekuńczych:

dla 82 palcówek
opiekuńczych

środków ochrony indywidualnej,
środków oraz sprzętu do dezynfekcji,
wyposażenia izolatek,
usług dekontaminacji pomieszczeń, niezbędnych
do odkażenia i zniwelowania skutków wywołanych
przez obecność wirusa COVID-19.

OGRANICZANIE RYZYKA ZAKAŻENIA
NA COVID-19 W MIEJSCU PRACY

#KORONAWIRUS
Realizacja projektu
„Pomorskie – bezpieczni w pracy”
Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19
oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez
wsparcie i ochronę pracowników osiemnastu jednostek
organizacyjnych województwa pomorskiego, w tym instytucji
kultury, oświaty, ochrony przyrody, wsparcia rodziny oraz
ośrodków ruchu drogowego, ograniczające czynniki ryzyka
zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Przykładowe podmioty objęte wsparciem:
Opera Bałtycka w Gdańsku,
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni,
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada
Korzeniowskiego w Gdańsku,
Muzeum Narodowe w Gdańsku,
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku,

Liczba uczestników:
ź 18 jednostek organizacyjnych

województwa pomorskiego, w tym:
instytucje kultury, oświaty, ochrony
przyrody, wsparcia rodziny
oraz ośrodki ruchu drogowego,
ź 1688 pracowników tych instytucji.

Teatr Wybrzeże w Gdańsku,

1,6 mln zł

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,

z RPO WP 2014-2020
i Budżetu Państwa

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku,

dla 18 jednostek

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku,
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku,
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku.

Budżet Osi:

OŚ PRIORYTETOWA 1

486,9 mln zł

KOMERCJALIZACJA WIEDZY

Liczba umów:

Środki wypłacone:

76,7 mln zł 15,7% budżetu

72

Wartość projektów:

700 100 123 zł

ZAINWESTOWALIŚMY W:

Dofinansowanie UE:

444 779 748 zł

· prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorców

Projekty zakończone:

Co stanowi:

nad opracowaniem innowacyjnych produktów lub usług,

1

· wsparcie procesu zabezpieczenia praw własności intelektualnej

przedsiębiorców do własnych rozwiązań technicznych,

OSIĄGNIĘTE EFEKTY (stan na 31 października 2020 r.):

· zakup praw własności intelektualnej przez przedsiębiorstwa

celem wykorzystania jej w działalności badawczo-rozwojowej,

67 przedsiębiorców

· wspólne projekty badawcze przedsiębiorstw i instytucji B+R,

otrzymało dotację na stworzenie innowacji
w kwocie 185,9 mln zł

· tworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw,
· rozwój infrastruktury jednostek B+R w celu rozwijania

3 jednostki naukowe
otrzymały dotację na rozwój infrastruktury
badawczo-rozwojowej w kwocie 103,9 mln
· Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
· Instytut Morski w Gdańsku
· Politechnika Gdańska (dwa projekty)

ich współpracy z przedsiębiorstwami,

zł

· stworzenie systemu zwrotnego wsparcia przedsiębiorców

planujących inwestycje innowacyjne.

POŻYCZKI I WKŁADY KAPITAŁOWE
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA DZIAŁALNOŚĆ B+R

OŚ PRIORYTETOWA 1

KOMERCJALIZACJA WIEDZY
Dzięki środkom z RPO WP 2014-2020 pomorscy przedsiębiorcy mogą
skorzystać z pożyczki na rozwój działalności badawczo-rozwojowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Wsparcie skierowane jest wyłącznie na inwestycje wpisujące się
w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza realizowane
na terenie województwa pomorskiego.

Menadżer Funduszu Funduszy
- jest beneficjentem funduszy europejskich
z RPO WP, wybiera Pośredników Finansowych
i przekazuje im środki finansowe dla przedsiębiorców

123,2 mln zł
CO MOŻNA SFINANSOWAĆ?
• badania przemysłowe,
• prace rozwojowe,
• proces zabezpieczenia i ochrony

własności intelektualnejprzedsiębiorstwa
dla własnych rozwiązań technicznych,

trafi do przedsiębiorców
w formie pożyczek
i wejść kapitałowych

9 przedsiębiorców

2 Pośredników Finansowych

otrzymało pożyczki
na rozwój działalności B+R
o wartości 28,2 mln zł

oferuje przedsiębiorcom produkty finansowe

• zakup wyników prac B+R

i praw do własności intelektualnej
oraz dostosowanie przedsiębiorstwa
do ich wdrożenia,
• infrastrukturę B+R przedsiębiorstwa.

WEJŚCIA KAPITAŁOWE

POŻYCZKA NA INNOWACJE
Pożyczka od 200 tys. zł do 5 mln zł
przeznaczona na finansowanie inwestycji
badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw
wpisujących się w obszary Inteligentnych
Specjalizacji Pomorza.

WIĘCEJ
SZCZEGÓŁÓW
I KONTAKT
DO POŚREDNIKA
FINANSOWEGO

Objęcie udziałów o wartości od 200 tys. zł
do 5 mln zł w przedsiębiorstwach
realizujących przedsięwzięcia badawczorozwojowe wpisujące się w obszary
Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

WIĘCEJ
SZCZEGÓŁÓW
I KONTAKT
DO POŚREDNIKA
FINANSOWEGO

Budżet Osi:

OŚ PRIORYTETOWA 2

695,0 mln zł

PRZEDSIĘBIORSTWA

Liczba umów:

Co stanowi:

313,1 mln zł 45,0% budżetu

307

Wartość projektów:

1 007 099 116 zł

Dofinansowanie UE:

599 067 599 zł

Projekty zakończone:

Środki wypłacone:

106

ZAINWESTOWALIŚMY W:
·

inwestycje prorozwojowe i służące poprawie efektywności
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

· stworzenie systemu zwrotnego wsparcia przedsiębiorców

OSIĄGNIĘTE EFEKTY (stan na 31 października 2020 r.):

planujących inwestycje zwiększające konkurencyjność
(Instrumenty Finansowe),
· stworzenie kompleksowego systemu wsparcia pomorskich

299 przedsiębiorców
otrzymało dotacje na inwestycje
w kwocie 154 mln zł

252 nowych produktów lub usług
zostało wprowadzonych przez firmy,
które otrzymały wsparcie finansowe
(679 - do końca 2023 r.)

przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia z ofertą
na rynki zagraniczne (Pomorski Broker Eksportowy),
· rozwój systemu profesjonalnych usług doradczych

świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu
w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców,
· dalszy rozwój systemu obsługi inwestorów w regionie

poprzez m.in. inwestycje w przygotowanie terenów
inwestycyjnych (Invest in Pomerania).

OŚ PRIORYTETOWA 2

PRZEDSIĘBIORSTWA
Pomorski Broker Eksportowy to kompleksowy system wspierania
aktywności eksportowej przedsiębiorstw z województwa pomorskiego.

POMORSKI BROKER EKSPORTOWY
OSIĄGNIĘTE EFEKTY (stan na 31 października 2020 r.):

1 412 przedsiębiorców
OFERTA DLA FIRMY:
• wsparcie Brokera Eksportowego w określeniu potencjału
eksportowego firmy,
• seminaria i konferencje dotyczące ekspansji zagranicznej,
• spotkania z doświadczonymi eksporterami,

skorzystało ze wsparcia w postaci: udziału
w seminariach, targach, misjach gospodarczych
oraz badania potencjału eksportowego
(1 300 - do końca 2023 r.)

525 przedsięwzięć międzynarodowych
promujących pomorską gospodarkę
z udziałem przedsiębiorców z regionu
(475 - do końca 2023 r.)

• udział w wyjazdach na wybrane międzynarodowe targi,
• udział w misjach gospodarczych i innych wydarzeniach
gospodarczych powiązanych z eksportem,

463 przedsiębiorców
wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności
(600 - do końca 2023 r.)

• dane o eksporcie, badania i analizy rynkowe,
• możliwość pozyskania środków finansowych na indywidualny
udział firmy w targach, misjach oraz innych wydarzeniach
gospodarczych, promujących ofertę produktową i usługową
przedsiębiorstw dysponujących potencjałem eksportowym.

WIĘCEJ

SZCZEGÓŁOWY
SZCZEGÓŁÓW
I KONTAKT
OPIS
DO POŚREDNIKA
FINANSOWEGO
PROJEKTU

WIĘCEJ

STRONA
SZCZEGÓŁÓW
I KONTAKT
INTERNETOWA
DO POŚREDNIKA
FINANSOWEGO
PROJEKTU

OŚ PRIORYTETOWA 2

PRZEDSIĘBIORSTWA
Celem projektu Invest in Pomerania
jest poprawa jakości oferty inwestycyjnej regionu.

INVEST IN POMERANIA
OSIĄGNIĘTE EFEKTY (stan na 31 października 2020 r.):

619 inwestorów

Ważnym aspektem projektu jest rozwój kompleksowego systemu
obsługi inwestorów, m.in. poprzez doradztwo i wsparcie
przed inwestycją, w trakcie jej realizacji oraz po jej zakończeniu.

otrzymało wsparcie doradcze w zakresie
realizacji inwestycji i opieki poinwestycyjnej
(850 - do końca 2023 r.)

OFERTA DLA INWESTORÓW (WYBRANE ASPEKTY):

181 krajowych wydarzeń

• przygotowanie raportu dotyczącego
sytuacji gospodarczej regionu,
• przygotowanie raportu na temat
norm prawnych prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce
i województwie pomorskim
oraz dostępnych form wsparcia
inwestycji,
• pomoc w nawiązaniu kontaktów
z władzami lokalnymi, potencjalnymi
partnerami biznesowymi z regionu,
• promocja projektu inwestycyjnego,

promujących inwestowanie
w województwie pomorskim
(135 - do końca 2023 r.)

• przedstawienie oferty dostępnych
powierzchni biurowych,
magazynowych oraz terenów
inwestycyjnych,

29 międzynarodowych wydarzeń
promujących inwestowanie
w województwie pomorskim
(40 - do końca 2023 r.)

• organizacja wizyty w regionie,
• przedstawienie oferty inwestycyjnej
specjalnie opracowanej na potrzeby
projektu,
• wsparcie rzecznika inwestora
w procesie uzyskiwania niezbędnych
pozwoleń i innych czynności
administracyjnych.

WIĘCEJ

SZCZEGÓŁOWY
SZCZEGÓŁÓW
I KONTAKT
OPIS
DO POŚREDNIKA
FINANSOWEGO
PROJEKTU

WIĘCEJ

STRONA
SZCZEGÓŁÓW
I KONTAKT
INTERNETOWA
DO POŚREDNIKA
FINANSOWEGO
PROJEKTU

POŻYCZKI I PORĘCZENIA
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA INWESTYCJE

OŚ PRIORYTETOWA 2

PRZEDSIĘBIORSTWA

MIKROPOŻYCZKA
MIKROPOŻYCZKA

Dzięki środkom z RPO WP 2014-2020
pomorscy przedsiębiorcy mogą skorzystać
z preferencyjnych pożyczek i poręczeń
na inwestycje rozwojowe.

263,3 mln zł
trafi do przedsiębiorców
w formie pożyczek i poręczeń

oferuje przedsiębiorcom produkty finansowe

2 101 przedsiębiorców
otrzymało na preferencyjnych warunkach
2 191 pożyczek na inwestycje i zapewnienie
płynności finansowej w kwocie 331,3 mln zł

214 małych przedsiębiorców
8 średnich przedsiębiorców

WIĘCEJ
WIĘCEJ
SZCZEGÓŁÓW
SZCZEGÓŁÓW
KONTAKT
II KONTAKT
DO
DO POŚREDNIKÓW
POŚREDNIKA
FINANSOWYCH
FINANSOWEGO

7 Pośredników Finansowych

Menadżer Funduszu Funduszy - jest beneficjentem
funduszy europejskich wybiera Pośredników Finansowych
i przekazuje im środki finansowe dla przedsiębiorców

2 032 mikroprzedsiębiorców

MIKROPOŻYCZKA
POŻYCZKA
ROZWOJOWA
Pożyczka od 100 do 300 tys. zł dla mikro
i małych firm przeznaczona na finansowanie
przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstw.

Bank Gospodarstwa Krajowego

ZE WSPARCIA SKORZYSTAŁO:

Pożyczka do 100 tys. zł adresowana do mikro i
małych firm przeznaczona na finansowanie
przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstw.

WIĘCEJ
WIĘCEJ
SZCZEGÓŁÓW
SZCZEGÓŁÓW
KONTAKT
II KONTAKT
DO
DO POŚREDNIKÓW
POŚREDNIKA
FINANSOWYCH
FINANSOWEGO

153 przedsiębiorców
zawarło 159 umów na pozyskanie
atrakcyjnego poręczenia kredytu
bankowego przeznaczonego na inwestycje
i zapewnienie płynności finansowej
w kwocie 64 mln zł

MIKROPOŻYCZKA
PORĘCZENIE
Poręczenie do 1 mln zł (do 80% kapitału kredytu)
dla mikro i małych firm) na zabezpieczenie
kredytów, pożyczek oraz transakcji leasingowych
przeznaczonych na inwestycje rozwojowe firm.

WIĘCEJ
WIĘCEJ
SZCZEGÓŁÓW
SZCZEGÓŁÓW
KONTAKT
II KONTAKT
DO POŚREDNIKÓW
DO
POŚREDNIKA
FINANSOWYCH
FINANSOWEGO

MIKROPOŻYCZKA
POŻYCZKA
INWESTYCYJNA
Pożyczka od 300 tys. zł do 1 mln zł dla mikro
i małych firm przeznaczona na finansowanie
przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstw.

WIĘCEJ
WIĘCEJ
SZCZEGÓŁÓW
SZCZEGÓŁÓW
KONTAKT
II KONTAKT
DO
DO POŚREDNIKA
POŚREDNIKA
FINANSOWEGO
FINANSOWEGO

MIKROPOŻYCZKA
POŻYCZKA
PROFILOWANA
Pożyczka od 300 tys. zł do 1 mln zł dla MŚP
na ograniczenie zasobochłonności i procesów
produkcyjnych, wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych i inwestycje
w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

MIKROPOŻYCZKA
POŻYCZKA
PŁYNNOŚCIOWA
Pożyczka do 150 tys. zł dla MŚP dotkniętych
skutkami epidemii COVID-19 przeznaczona
na utrzymania działalności gospodarczej
i zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstw.

WIĘCEJ
WIĘCEJ
SZCZEGÓŁÓW
SZCZEGÓŁÓW
KONTAKT
II KONTAKT
DO POŚREDNIKA
DO
POŚREDNIKA
FINANSOWEGO
FINANSOWEGO

WIĘCEJ
WIĘCEJ
SZCZEGÓŁÓW
SZCZEGÓŁÓW
KONTAKT
II KONTAKT
DO POŚREDNIKÓW
DO
POŚREDNIKA
FINANSOWYCH
FINANSOWEGO
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Budżet Osi:

EDUKACJA

560,7 mln zł

ZAINWESTOWALIŚMY W:
· tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego,
· podnoszenie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania

przedszkolnego,
· dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację dzieci,
· doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego

(m.in. studia podyplomowe),
· podnoszenie jakości edukacji ogólnej poprzez dodatkowe zajęcia

pozalekcyjne i pozaszkolne przydatne na rynku pracy, doradztwo
edukacyjno-zawodowe, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi,
· organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów,

Liczba umów:

Środki wypłacone:

395,2 mln zł 70,5% budżetu
285

Wartość projektów:

582 662 821 zł

Dofinansowanie UE:

495 263 398 zł

Projekty zakończone:

Co stanowi:

193

OSIĄGNIĘTE EFEKTY (stan na 31 października 2020 r.):

15 752 nauczycieli
objętych wsparciem
w Programie
(12 415 - do końca 2023 r.)

127 365 uczniów
objętych wsparciem
(104 232 - do końca 2023 r.)

doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli,
· zakup infrastruktury oraz dostosowanie budynków i pomieszczeń

w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne,
· dostosowanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego

do potrzeb pracodawców, w tym organizację praktyk i staży,
doradztwo edukacyjno-zawodowe,
· doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów

praktycznej nauki zawodu,
· zakup pomocy dydaktycznych.

6 631 nowych miejsc
wychowania przedszkolnego
powstało dzięki wsparciu
z Programu
(7 154 - do końca 2023 r.)

742 szkoły
korzystają z technologii
informacyjno-komunikacyjnych
zakupionych w ramach
Programu do prowadzenia
zajęć edukacyjnych
(712 - do końca 2023 r.)

Budżet Osi:

OŚ PRIORYTETOWA 4

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Liczba umów:

29

298,6 mln zł

Środki wypłacone: Co stanowi:

216,7 mln zł 72,6% budżetu

OSIĄGNIĘTE EFEKTY (stan na 31 października 2020 r.):

Wartość projektów:

408 346 345 zł

Dofinansowanie UE:

298 540 558 zł

13 434 uczniów i studentów

10

może korzystać z powstałej infrastruktury szkół
ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych
(30 065 uczniów i studentów - do końca 2023 r.)

Projekty zakończone:
ZAINWESTOWALIŚMY W:

· budowę, rozbudowę oraz wyposażenie obiektów dydaktycznych

w szkołach zawodowych, w tym ośrodków egzaminacyjnych
(w szczególności budynków szkolnych, laboratoriów dydaktycznych
i sal do praktycznej nauki zawodu),
· budowę oraz rozbudowę obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej

na terenie szkół zawodowych,
· budowa i rozbudowa istniejących obiektów uczelni wyższych służących

prowadzeniu działalności dydaktycznej, w tym laboratoriów
dydaktycznych, pracowni praktycznych i komputerowych oraz bibliotek,
· wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów uczelni wyższych

służących prowadzeniu działalności dydaktycznej i obiektów naukowobadawczych, w tym laboratoriów dydaktycznych, centrów edukacyjnobadawczych, pracowni praktycznych i komputerowych oraz bibliotek.

65 szkół zawodowych
zostało wspartych w zakresie infrastruktury i zakupu
wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu

5 uczelni wyższych
otrzymało dotację na rozwój infastruktury
edukacyjnej na kierunkach o profilu praktycznym:
· Politechnika Gdańska
· Uniwersytet Gdański
· Gdański Uniwersytet Medyczny
· Akademia Morska w Gdyni
· Akademia Pomorska w Słupsku

OŚ PRIORYTETOWA 5

ZATRUDNIENIE
ZAINWESTOWALIŚMY W:
· projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych

zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy,
· projekty realizujące kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywizacji

Budżet Osi:

908,6 mln zł

Środki wypłacone: Co stanowi:

566,3 mln zł 62,3% budżetu

Liczba umów:

476

Wartość projektów:

963 910 424 zł

Dofinansowanie UE:

819 323 870 zł

Projekty zakończone:

277

zawodowej osób pozostających bez pracy,
· kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany

kwalifikacji zawodowych,
· pomoc rodzicom małych dzieci w podjęciu zatrudnienia poprzez finansowanie

opieki nad ich pociechami w postaci nowych miejsc w żłobkach
i doposażenia tego typu placówek czy opłacania wynagrodzenia niani,
· programy profilaktyczne wczesnego wykrywania cukrzycy, raka piersi,

OSIĄGNIĘTE EFEKTY (stan na 31 października 2020 r.):

6 349 osób bez pracy
otrzymało dotację na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
(7 470 - do końca 2023 r.)

raka szyjki macicy, raka jelita grubego,

29 789 osób bezrobotnych

· programy ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka

zostało objętych wsparciem
(32 237 - do końca 2023 r.)

w miejscu pracy,
· kursy języków obcych, szkolenia w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych, szkolenia zawodowe i studia podyplomowe dla osób
w wieku aktywności zawodowej,
· bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
· pomoc osobom zwalnianym z restrukturyzowanych przedsiębiorstw.

50 435 osób
objętych programami profilaktyki zdrowotnej
(83 563 - do końca 2023 r.)

OŚ PRIORYTETOWA 6

INTEGRACJA
ZAINWESTOWALIŚMY W:
· zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem

lub wykluczeniem społecznym (w tym osób z niepełnosprawnościami)
poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społecznej,
· wsparcie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,

Budżet Osi:

540,1 mln zł

Liczba umów:

Środki wypłacone: Co stanowi:

194,4 mln zł 36,0% budżetu

231

Wartość projektów:

402 115 467 zł

Dofinansowanie UE:

341 798 147 zł

Projekty zakończone:

100

· zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych

do osób niesamodzielnych,
· rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie,

OSIĄGNIĘTE EFEKTY (stan na 31 października 2020 r.):

np. teleopieka,
· wsparcie i aktywizację społeczną osób niesamodzielnych

i ich opiekunów,
· kształcenie kadr opieki nad osobami niesamodzielnymi,

14 332 osoby zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
zostały objęte wsparciem
(20 542 - do końca 2023 r.)

· rozwój usług wspierających rodzinę,
· wsparcie sektora ekonomii społecznej,
· tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,

jak i usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych
do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego.

5 688 osoby z niepełnosprawnościami
zostały objęte wsparciem
((5 966 - do końca 2023 r.)

Budżet Osi:
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ZDROWIE I OPIEKA
Liczba umów:

34

Wartość projektów:

769 895 105 zł

Dofinansowanie UE:

513 342 704 zł

Projekty zakończone: 9

Środki wypłacone:

600,5 mln zł

184,2 mln zł 30,7% budżetu

OSIĄGNIĘTE EFEKTY (stan na 31 października 2020 r.):

15 szpitali i 2 centra geriatrii
otrzymały dotację na rozwój infrastruktury
i zakup specjalistycznego wyposażenia

ZAINWESTOWALIŚMY W:

39 podmiotów leczniczych

· modernizację i zakup specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego

(w tym szpitali) otrzymało dotację na wdrożenie
systemów e-zdrowia oraz usług telemedycyny

oraz wyposażenia obiektów ochrony zdrowia,
· rozbudowę, przebudowę i remont obiektów ochrony zdrowia,
· wdrożenie systemów e-zdrowia wraz z niezbędną do ich

funkcjonowania infrastrukturą z zakresu: tworzenia i wymiany
elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki,
terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów
i ich rodzin (w tym usługi zdalnej rejestracji przez Internet), platformy
wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania
zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych
i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia,
· budowę, rozwój i wdrożenie usług telemedycznych, w szczególności

telediagnostyki, telekonsultacji, telerehabilitacji i teleopieki.

Co stanowi:

4 podmioty lecznicze
(w tym szpitale) otrzymały dotację na zakup 6 sztuk
wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego
(4 tomografy komputerowe, 2 rezonanse magnetyczne)

POMORSKIE E-ZDROWIE - dzięki utworzeniu
regionalnej platformy e-zdrowia pacjenci otrzymają
dostęp m.in. do: dokumentacji medycznej
zawierającej odbyte wizyty, wystawione recepty,
podstawowe dane medyczne, informacje na temat
potrzeby przeprowadzenia specjalistycznych
badań, w tym profilaktycznych.

14 podmiotów leczniczych
zaangażowanych
w realizację projektu
184,1 mln zł
całkowita wartość
projektu

OŚ PRIORYTETOWA 7

INFRASTRUKTURA SZPITALI

ZDROWIE I OPIEKA
Szpitale i centra geriatrii, które otrzymały dotacje
na rozwój infrastruktury i zakup specjalistycznego wyposażenia:

10
1
2
3

4

5

6

7

Centrum Geriatrii w Sopocie

8

Centrum Geriatrii w Gdańsku
Szpital im. dr Jadwigi
Obodzińskiej-Król w Malborku
(Pomorskie Centrum Zdrowia)
Szpital w Nowym Dworze Gdańskim
(Pomorskie Centrum Zdrowia)
Szpital Specjalistyczny
im. św. Wojciecha w Gdańsku
(Copernicus Podmiot Leczniczy)
Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
(Szpitale Pomorskie)
Kociewskie Centrum Zdrowia
w Starogardzie Gdańskim

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

9

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

10

Szpital w Pucku

11

Szpital Powiatu Bytowskiego

12

Szpital Specjalistyczny w Prabutach

6
8

15
14

1

5 2
4

11
9
16

3
7

13

Szpital Specjalistyczny
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
12

14

Szpital Morski PCK w Gdyni
(Szpitale Pomorskie)

15

Szpital św. Wincentego a Paulo
w Gdyni (Szpitale Pomorskie)

16

Szpital Miejski w Miastku

13

Centra geriatrii
Inwestycje w szpitalach

Budżet Osi:
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700,7 mln zł

KONWERSJA

CELEM WSPARCIA W RAMACH OSI 8 KONWERSJA
JEST FINANSOWANIE REWITALIZACJI MIAST,
RENOWACJI ZABYTKÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
ORAZ ROZWOJU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ.

Wartość projektów:
Wartość dofinansowania z UE:

Co stanowi:

282,4 mln zł 40,3% budżetu

ZAINWESTOWALIŚMY W:
REWITALIZACJA MIAST
Kompleksowa rewitalizacja wybranych zdegradowanych obszarów miast
przez aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców oraz odbudowę
infrastruktury publicznej.
ILOŚĆ UMÓW
32

Liczba umów:

Środki wypłacone:

WARTOŚĆ PROJEKTÓW
560 mln
649,4
mln
zł zł

DOFINANSOWANIE Z UE
357 mln
366,1
mln
zł zł

104
1 224 338 638 zł

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Prace restauratorskie lub konserwatorskie zabytków oraz ich adaptację
do nowych funkcji publicznych.

693 924 919 zł

Projekty zakończone: 6

ILOŚĆ UMÓW
19

WARTOŚĆ PROJEKTÓW
224,1 mln zł

DOFINANSOWANIE Z UE
110,3 mln zł

ROWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ
Tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki aktywnej: kajakowej m.in. przenoski, szlaki wodne, infrastruktura do wypoczynku; rowerowej
- trasy wraz z oznakowaniem; oraz żeglarskiej - przystanie i pomosty.
ILOŚĆ UMÓW
53

WARTOŚĆ PROJEKTÓW
350,9 mln zł

DOFINANSOWANIE Z UE
217,5 mln zł

OŚ PRIORYTETOWA 8

KONWERSJA
Dzięki środkom z RPO WP 2014-2020 realizowana
jest kompleksowa rewitalizacja wybranych
zdegradowanych obszarów pomorskich miast.

Projekty dotyczą aktywizacji społecznej i zawodowej
mieszkańców oraz odbudowy infrastruktury publicznej,
w tym m.in. dostosowanie budynków do funkcji społecznych,
kulturalnych i edukacyjnych, remont budynków komunalnych,
wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni wraz
z zagospodarowaniem otoczenia, przestrzeni publicznych,
w tym parków i skwerów, remonty dróg.

REWITALIZACJA MIAST

OSIĄGNIĘTE EFEKTY (stan na 31 października 2020 r.):

26 miast otrzymało dotację na rewitalizację
wybranych obszarów, na których występują problemy
społeczne, m.in. ubóstwo, bezrobocie, wykluczenie
społeczne: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Tczew, Wejherowo,
Żukowo, Rumia, Słupsk, Malbork, Kościerzyna, Lębork,
Starogard Gdański, Chojnice, Czersk, Czarne, Nowy Staw,
Gniew, Debrzno, Skarszewy, Kwidzyn, Ustka, Puck,
Człuchów, Nowy Dwór Gdański, Brusy i Bytów.

147 tys. mieszkańców
na terenach rewitalizowanych
Wszystkie realizowane projekty oprócz działań
infrastrukturalnych obejmują również bezpośrednio z nimi
powiązane działania społeczne skierowane do mieszkańców
zdegradowanych obszarów i wynikają z przeprowadzonych
konsultacji społecznych, odpowiadają więc na problemy,
potrzeby i sugestie mieszkańców.

2 509 ha
powierzchni miast
objętych rewitalizacją

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:

• Gdynia odnowa: rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego
• Malbork na „+"- rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka
• Rewitalizacja osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny
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REWITALIZACJA MIAST

KONWERSJA

PUCK
WEJHEROWO

26 pomorskich miast
zostało objętych rewitalizacją:
USTKA

SŁUPSK
LĘBORK

obszar zabudowy wielorodzinnej wzdłuż
ulicy Grunwaldzkiej oraz obszar pomiędzy
ulicą Darłowską a rzeką Słupią, od mostu
do granic miasta

RUMIA
PUCK

GDYNIA

WEJHEROWO

USTKA

RUMIA

LĘBORK

GDAŃSK

SŁUPSK
GDYNIA

KARTUZY

obszar Podgrodzia,
Starego Miasta, Śródmieścia
obszar Nowy Świat; rejon ulic Mostnika,
Stryjewskiego, Kossaka

ŻUKOWO

GDAŃSK

NOWY DWÓR GDAŃSKI

BYTÓW

KOŚCIERZYNA
TCZEW

BYTÓW
KOŚCIERZYNA
BRUSY
CZERSK
CZARNE
CHOJNICE
CZŁUCHÓW
DEBRZNO

obszar Miła

SKARSZEWY
MALBORK

osiedle 1000-lecia - Kartuska

STAROGARD GDAŃSKI

centrum Brus
budynek dworca PKP oraz obszar ulic
Transportowców i Wojska Polskiego
centrum Czarnego
dzielnica Dworcowa

NOWY STAW

BRUSY

GNIEW

obszar Śródmieścia
Zagórze
Witomino - Radiostacja, Oksywie,
rejon ulic Zamenhofa i Opata
Hackiego
Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze
Starym Przedmieściem, Orunia,
Biskupia Górka i Stary Chełm,
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

KARTUZY

centrum Kartuz

ŻUKOWO

centrum Żukowa

NOWY DWÓR
GDAŃSKI

centrum Nowego Dworu
Gdańskiego

SKARSZEWY

obszar Starego Miasta i Dworca PKP

STAROGARD
GDAŃSKI

obszar Śródmieścia

CZERSK
CZARNE

CHOJNICE

KWIDZYN

TCZEW
NOWY STAW

CZŁUCHÓW

DEBRZNO

MALBORK

obszar Śródmieścia
obszar Śródmieścia

Centrum

Miasta objęte rewitalizacją
GNIEW
KWIDZYN

obszar Starego Miasta i Zatorza
osiedle Słowackiego, osiedle
w rejonie ulic: Matejki, Ogrodowa,
Młyńska
obszary: Śródmieście,
Centrum i Przedmieście
obszar Starego Miasta i Podzamcza
Stare Miasto
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POŻYCZKA REWITALIZACYJNA

KONWERSJA
Dzięki środkom z RPO WP 2014-2020 na terenie województwa
pomorskiego dostępne są pożyczki rewitalizacyjne.
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

Europejski Bank Inwestycyjny

Pośrednik Finansowy

Menadżer Funduszu Funduszy

Identyfikuje projekty kwalifikujące się do udzielenia
pożyczki rewitalizacyjnej.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
• jednostki samorządu terytorialnego

•
•
•
•

•
•

już od 0,25% w skali roku,
okres kredytowania: nawet 15 lat,
karencja w spłacie kapitału:
do 24 miesięcy.

WIĘCEJ
WIĘCEJ
SZCZEGÓŁÓW
SZCZEGÓŁÓW
KONTAKT
II KONTAKT
DO POŚREDNIKA
DO
POŚREDNIKA
FINANSOWEGO
FINANSOWEGO

95 mln zł przeznaczonych zostanie
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

•

• niskie oprocentowanie:

- oferuje w województwie pomorskim produkt finansowy.

- jest beneficjentem funduszy europejskich z RPO WP,
wybiera Pośredników Finansowych i przekazuje im
środki finansowe dla ostatecznych odbiorców.

i ich jednostki organizacyjne,
związki i stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego,
przedsiębiorcy,
instytucje edukacyjne,
szkoły wyższe,
instytucje rynku pracy,

POŻYCZKA REWITALIZACYJNA

•
•
•
•
•
•
•

kluby sportowe,
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
towarzystwa budownictwa społecznego,
organizacje pozarządowe,
instytucje pomocy i integracji społecznej,
instytucje kultury,
kościoły i związki wyznaniowe.

na inwestycje przynoszące dochód
służące zwiększeniu aktywności
społecznej i gospodarczej mieszkańców
zdegradowanych obszarów miejskich.
Inwestycje będą uzupełniały i wzmacniały
efekty projektów rewitalizacyjnych
finansowanych w formie dotacji.

Udzielono 12 pożyczek rewitalizacyjnych
o wartości 75,8 mln zł
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KONWERSJA

Ze środków RPO WP 2014-2020 finansowanych
jest 19 projektów dotyczących ochrony dzidzictwa
kulturowego Pomorza. Zakończono realizację 5 projektów.

ŚRODKI UNIJNE ZAINWESTOWALIŚMY M. IN. W:
• prace restauratorskie, prace konserwatorskie
oraz adaptację obiektów o znaczeniu historycznym
lub sakralnym, nadanie im nowych ogólnodostępnych
funkcji użytkowych, kulturowych oraz turystycznych,
w tym także zabezpieczenie obiektów dziedzictwa
kulturowego,
• kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni

publicznych wraz z małą architekturą i infrastrukturą
towarzyszącą w ramach układów urbanistycznych
i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

OSIĄGNIĘTE EFEKTY (stan na 31 października 2020 r.):

22 obiekty dziedzictwa kulturowego
objęte wsparciem
(52 - do końca 2023 r.)

358 186 dodatkowych turystów
odwiedziło w ciągu roku
objęte wsparciem obiekty
(705 088 - do końca 2023 r.)

Więcej o projektach w folderze:
ZMIENIAMY POMORSKIE.
OCHRONA DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO.

Stan danych w folderze: Listopad 2019
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ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

KONWERSJA
Dzięki środkom z RPO WP 2014-2020 realizowane
są trzy turystyczne przedsięwzięcia strategiczne
samorządu województwa pomorskiego:

Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze
Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej
Powstanie nowoczesna infrastruktura żeglarska: przystanie
PAKIET
żeglarskie, pomosty z trapami i umocnieniami brzegu,
powstaną drogi z miejscami postojowymi, oświetleniem
14 projektów
hybrydowym i monitoringiem.
o wartości 115,8 mln zł

Pomorskie Szlaki Kajakowe
Celem przedsięwzięcia jest udostępnienie szlaków wodnych
dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez
rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej,
w szczególności kajakowej, a także udostępnienie
kajakarzom dziedzictwa kulturowego i naturalnego
w obszarach położonych wzdłuż pomorskich rzek.

Dofinansowanie z UE:

80,9 mln zł
PAKIET

26 projektów
o wartości 60,2 mln zł
Dofinansowanie z UE:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
koordynuje realizację przedsięwzięć
strategicznych i udziela dotacji ze środków
unijnych, a ich rzeczowa realizacja oraz wkład
własny jest po stronie pomorskich gmin.

48,8 mln zł

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym
R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9
Powstaną trasy rowerowe: R-10 – wzdłuż morza, od Ustki przez Łebę,
Władysławowo, Trójmiasto oraz Krynicę Morską, aż do wschodniej granicy
województwa oraz Wiślana Trasa Rowerowa, będąca częścią szlaku R-9 –
przez Żuławy Gdańskie, Tczew, Gniew i Kwidzyn aż po południową granicę
województwa.

PAKIET

13 projektów
o wartości 174,9 mln zł
Dofinansowanie z UE:

87,9 mln zł

W ramach trzech przedsięwzięć strategicznych
realizowane są 53 projekty o łącznej wartości
350,9 mln zł, z czego 217,5 mln zł stanowi
dofinansowanie unijne.

Budżet Osi:
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Środki wypłacone:

1,6 mld zł

MOBILNOŚĆ

Co stanowi:

1 mld zł 63,6% budżetu

ZAINWESTOWALIŚMY W:

Liczba umów:

48

Węzły przesiadkowe - budowę, przebudowę 34 węzłów przesiadkowych
(wraz z drogami dojazdowymi oraz ścieżkami dla rowerzystów),

Wartość projektów:

2 561 928 772 zł

Linie kolejowe - aktualnie rewitalizowane są linie nr:

Dofinansowanie UE:

1 634 324 421 zł

· 207 odcinek Grudziądz-Malbork,

Projekty zakończone: 8

· 405 odcinek Szczecinek-Ustka,
· 250 z Gdańska Śródmieścia do Rumi (linia Szybkiej Kolei Miejskiej).

Drogi wojewódzkie - aktualnie realizowane są przebudowy DW nr:

OSIĄGNIĘTE EFEKTY (stan na 31 października 2020 r.):

· 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański,
· 222 i 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo

do węzła autostrady A1 (inwestycja zakończona),

7 węzłów przesiadkowych

34 autobusy

(34 - do 2023 r.)

zakupione dla potrzeb publicznego
transportu zbiorowego
(37 - do 2023 r.)

11 obiektów „parkuj i jedź”

60 km dróg wojewódzkich

· 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady A1 „Stanisławie”,
· 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty,
· 188 na odcinku Człuchów - Debrzno (inwestycja zakończona),
· 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy,

(44 - do 2023 r.)

· 203 na odcinku Ustka - granica województwa,
· 209 na odcinku Borzytuchom – Bytów
· 214 na odcinku Łeba-Białogarda wraz z budową obwodnicy m. Wicko

(inwestycja zakończona),
· budowa obwodnicy Kartuz w ciągu DW nr 211 (inwestycja zakończona)
· 515 od m. Malbork do m. Grzymała.

10 pociągów
zakupionych dla potrzeb
publicznego transportu zbiorowego
(10 - do 2023 r.)

przebudowanych lub wybudowanych
(146 km - do 2023 r.)

Budżet Osi:
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942,3 mln zł

ENERGIA

Liczba umów:

136

Wartość projektów:

1 431 927 747 zł

Dofinansowanie UE:

920 666 284 zł

Projekty zakończone: 49

Środki wypłacone:

Co stanowi:

427,1 mln zł 45,3% budżetu

OSIĄGNIĘTE EFEKTY (stan na 31 października 2020 r.):

319 zmodernizowanych
energetycznie budynków
(706 - do końca 2023 r.)

668 gospodarstw domowych
ZAINWESTOWALIŚMY W:
· kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej

efektywniej wykorzystuje energię,
dzięki czemu mieszkańcy płacą niższe rachunki
(2 050 - do końca 2023 r.)

oraz wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych,
· modernizację oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne,
· przebudowę scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło

oraz modernizację źródeł ciepła,
· stworzenie systemu wsparcia zwrotnego na inwestycje dotyczące

termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz produkcję energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł.

11 km zmodernizowanej
sieci ciepłowniczej
(25 km - do końca 2023 r.)

24 128 zmodernizowanych
punktów oświetlenia zewnętrznego
(30 128 - do końca 2023 r.)

POŻYCZKI NA MODERNIZACJĘ
ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
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ENERGIA
Dzięki środkom z RPO WP 2014-2020 na terenie
województwa pomorskiego dostępne są pożyczki
na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych.

Europejski Bank Inwestycyjny
Menadżer Funduszu Funduszy
- jest beneficjentem funduszy europejskich z RPO WP,
wybiera Pośredników Finansowych i przekazuje im środki
finansowe dla ostatecznych odbiorców.

KTO MOŻE
SKORZYSTAĆ?

Getin Noble Bank S.A.
Pośrednik Finansowy
- oferuje w województwie pomorskim
produkt finansowy.

• spółdzielnie,
• wspólnoty mieszkaniowe,
• towarzystwa budownictwa

społecznego,
• jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne
(w zakresie budownictwa komunalnego),
• przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO).

142,5 mln zł przeznaczonych zostanie
na inwestycje termomodernizacyjne w wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych, w szczególności prowadzące
do zmniejszenia strat ciepła, a także instalację systemów
monitoringu i zarządzania energią.

POŻYCZKA
NA
MODERNIZACJĘ
ENERGETYCZNĄ
MIKROPOŻYCZKA
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
Bank kredytuje 100% wartości inwestycji,
przy czym środki unijne stanowią 90%
kwoty kredytu.

WIĘCEJ
WIĘCEJ
SZCZEGÓŁÓW
SZCZEGÓŁÓW
KONTAKT
II KONTAKT
DO POŚREDNIKA
DO
POŚREDNIKA
FINANSOWEGO
FINANSOWEGO

Udzielono 63 pożyczki na modernizację
energetyczną budynków mieszkalnych
o wartości 25 mln zł
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POŻYCZKA OZE

ENERGIA
Dzięki środkom z RPO WP 2014-2020
na terenie województwa pomorskiego
dostępne są pożyczki OZE.

Europejski Bank Inwestycyjny
Menadżer Funduszu Funduszy
- jest beneficjentem funduszy europejskich z RPO WP,
wybiera Pośredników Finansowych i przekazuje im środki
finansowe dla ostatecznych odbiorców.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
• przedsiębiorcy,
• jednostki samorządu terytorialnego
•
•
•
•
•
•
•
•

i ich jednostki organizacyjne,
jednostki administracji rządowej,
inne jednostki sektora finansów publicznych,
organizacje pozarządowe,
podmioty ekonomii społecznej
/przedsiębiorstwa społeczne,
jednostki naukowe,
instytucje edukacyjne,
szkoły wyższe,
grupy producentów rolnych.

Pomorski Fundusz
Pożyczkowy Sp z o.o.
Pośrednik Finansowy
- oferuje w województwie pomorskim
produkt finansowy.

Bałtycka Agencja Poszanowania
Energii Sp. z o.o.
Zapewnia wsparcie eksperckie w zakresie OZE

62,7 mln zł przeznaczonych zostanie
na finansowanie przedsięwzięć
z obszaru instalacji wytwarzających
energię ze źródeł odnawialnych,
racjonalnych pod względem
zakładanego efektu ekologicznego
oraz efektowności kosztowej.

POŻYCZKA OZE

MIKROPOŻYCZKA

Maksymalna wartość pożyczki to 15 mln zł.
Oprocentowanie już od 0,25%, a okres
kredytowania to nawet 15 lat.

WIĘCEJ
WIĘCEJ
SZCZEGÓŁÓW
SZCZEGÓŁÓW
KONTAKT
II KONTAKT
DO
DO POŚREDNIKA
POŚREDNIKA
FINANSOWEGO
FINANSOWEGO

Udzielono 16 pożyczek
na inwestycje w zakresie montażu
instalacji wytwarzających energię
ze źródeł odnawialnych
o wartości 22,3 mln zł
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ŚRODOWISKO

Budżet Osi:

527,5 mln zł

Środki wypłacone: Co stanowi:

294,4 mln zł 55,8% budżetu

ZAINWESTOWALIŚMY W:

Liczba umów:

· budowę lub przebudowę urządzeń małej retencji oraz systemów odbioru,

odprowadzania i oczyszczania wód,
· tworzenie i rozbudowę systemów informowania, ostrzegania i reagowania

na zagrożenia naturalne,

121

Wartość projektów:

877 210 137 zł

Dofinansowanie UE:

513 880 726 zł

Projekty zakończone: 47

· zakup i modernizację specjalistycznego wyposażenia jednostek ratownictwa,
· tworzenie i rozwój punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
· budowę, rozbudowę sieci kanalizacji zbiorczych i oczyszczalni ścieków,
· przebudowę urządzeń wodociągowych,
· tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu i oceny jakości wód,

OSIĄGNIĘTE EFEKTY (stan na 31 października 2020 r.):

165 km wybudowanej

9 przeprowadzonych kampanii

kanalizacji sanitarnej
(299 km - do końca 2023 r.)

informacyjno-edukacyjnych
związanych z edukacją ekologiczną
(15 - do końca 2023 r.)

· budowę, rozbudowę infrastruktury zagospodarowania osadów ściekowych,

92 km utworzonych

· kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zabezpieczania różnorodności

lub odnowionych szlaków
turystycznych
(180 km - do końca 2023 r.)

gatunkowej i siedliskowej oraz obszarów chronionych,
· kompleksowe przedsięwzięcia służące ochronie wód,
· tworzenie lub modernizację terenów zielonych, parków publicznych w miastach,
· opracowanie i realizację planów ochrony przyrody,
· tworzenie centrów edukacji ekologicznej,
· kampanie informacyjne dotyczące edukacji ekologicznej.

3 842 ha powierzchni
terenów zabezpieczonych
kontrolowanym ruchem
turystycznym
(100 571 ha - do końca 2023 r.)

1 704 508 osób uczestniczyło
w kampaniach informacyjnoedukacyjnych związanych
z edukacją ekologiczną
(2 121 320 - do końca 2023 r.)

78 ha powierzchni
utworzonych lub zmodernizowanych
terenów zielonych i parków
publicznych w miastach
(78 ha - do końca 2023 r.)

