Europejski Fundusz Społeczny
w województwie pomorskim

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Pomorza!
Samorząd Województwa Pomorskiego – w oparciu o fundusze Unii Europejskiej – realizuje największy w historii
naszego regionu program inwestycyjny.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 to inwestycje w edukację,
służbę zdrowia, infrastrukturę, rewitalizację, ale też projekty dotyczące integracji społecznej czy wsparcia rynku pracy. Ślad tych działań widoczny jest w każdym,
najmniejszym nawet, zakątku naszego województwa.
To właśnie otaczająca nas i dynamicznie zmieniająca
się rzeczywistość.
Publikacja pokazuje, że zachodzące zmiany dotykają
i dotyczą każdego z nas.
Poświęćmy chwilę na lekturę.
Rozejrzyjmy się wokół.
Dostrzeżmy tło.

Marszałek województwa pomorskiego
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MIESZKAŃCY POMORZA KORZYSTAJĄ
Z OBECNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ

Każde państwo Unii Europejskiej może liczyć na
wsparcie finansowe pochodzące ze składek krajów członkowskich. Są to tzw. Fundusze Europejskie. Pieniądze przeznaczane są na realizację
ważnych inwestycji. W części środki te przekazywane są województwom, aby każdy – bez względu na to, gdzie mieszka, w dużym, czy w małym
mieście lub na wsi – mógł skorzystać z projektów
podnoszących jakość życia i dających poczucie
bezpieczeństwa.
Zarząd Województwa Pomorskiego realizuje
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 – jeden z programów unijnych. Obecnie finansowanych jest
dzięki niemu 1,5 tys. projektów w całym regionie. Ich łączna wartość to ponad 9 mld zł, a dofinansowanie unijne wyniosło ok. 6 mld zł.
Władze Pomorza efektywnie realizują program regionalny. Zawarte umowy to już ponad 83 proc. budżetu programu. To najlepszy
wynik w kraju! Program regionalny województwa pomorskiego wyprzedził nawet programy krajowe realizowane przez rząd. Bez tego
wsparcia pomorskie samorządy nie byłyby w stanie zrealizować wielu inwestycji. Dzięki mądremu i sprawnemu wykorzystywaniu przez
Zarząd Województwa Pomorskiego środków
unijnych, możliwa jest realizacja ważnych
projektów, z których realnie korzystają region
i wszyscy jego mieszkańcy.
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PODZIAŁ BUDŻETU

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
to największy w historii województwa program inwestycyjny. Jeszcze nigdy nie była
możliwa realizacja projektów na taką skalę.
Przyznane Pomorzu środki unijne dzielone
są na 12 obszarów wsparcia:
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Komercjalizacja
Wiedzy
568,8 mln zł

Przedsiębiorstwa
665,3 mln zł

Zatrudnienie
896,6 mln zł

Integracja
454,5 mln zł

Mobilność
1,6 mld zł

Energia
909,3 mln zł

Edukacja
477,3 mln zł

Kształcenie
Zawodowe
293,4 mln zł

Zdrowie
448,9 mln zł

Konwersja
676,9 mln zł

Środowisko
516,5 mln zł

Pomoc Techniczna
279,1 mln zł

Europejski Fundusz Społeczny
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020

7,8 mld zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
realizowany jest w ramach dwóch funduszy:
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Europejski Fundusz Społeczny finansuje działania dotyczące m.in. edukacji, wzrostu poziomu
zatrudnienia i walki z ubóstwem. Na Pomorze
trafi na te działania do gmin, powiatów, szkół,
przedszkoli, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw ponad 2 mld zł.

ze środków Unii Europejskiej

27%
73%

2,1 mld zł - Europejski Fundusz Społeczny
5,7 mld zł - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nie tylko zasoby naturalne, czy nowoczesna infrastruktura i „twarde” inwestycje są gwarancją pozytywnych zmian na Pomorzu. Bez pełnego włączenia
każdego z mieszkańców regionu w rynek pracy, bez
stworzenia szans i możliwości na wykorzystanie potencjału każdego z nas – niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu społecznego - to zaplecze nie zostanie w pełni spożytkowane.
Wicemarszałek Wiesław Byczkowski
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Inwestycja w mieszkańców Pomorza

Z Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcie kierowane jest w trzy główne obszary:
edukacji, zatrudnienia i integracji społecznej.
Już blisko 800 projektów otrzymało unijne
wsparcie. Dzięki temu mieszkańcy Pomorza
mogą korzystać z efektów obecności w Unii Europejskiej.

Edukacja
238

Zatrudnienie
350

Integracja
186

realizowanych
projektów

realizowanych
projektów

realizowanych
projektów

na kwotę
ponad

na kwotę
ponad

na kwotę
ponad

508 mln zł

688 mln zł

331 mln zł

Od roku 2014 w projektach współfinasowanych
ze środków EFS uczestniczy ponad 200 tys.
mieszkańców Pomorza. Wsparciem objęto ponad 27 tys. osób bezrobotnych, 154 tys. biernych zawodowo oraz prawie 32 tys. zatrudnionych. Efekty tego widoczne są w każdym
zakątku naszego województwa – to właśnie
#realnarzeczywistość
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Edukacja

Wspieranie rozwoju edukacji i szkolnictwa jest
jednym z filarów wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Zapewnienie dzieciom jak najszerszego dostępu do
edukacji ma znaczący wpływ na ich dalszy
rozwój, dlatego władze regionu traktują ten
obszar priorytetowo. Zapewnienie jak najlepszej dostępności usług edukacyjnych
jest też ważnym czynnikiem oddziałującym
na aktywność zawodową rodziców.
Efekty:
Ponad

4,5 tys.
Ponad

14 tys.
Ponad

11 tys.

dofinansowanych miejsc
wychowania przedszkolnego

Ponad

112 tys.

uczniów objętych wsparciem
w zakresie rozwijania
umiejętności kluczowych

dzieci objętych dodatkowymi
zajęciami zwiększającymi ich
szanse edukacyjne w edukacji
przedszkolnej

483

doposażone szkoły

Blisko

uczniów szkół uczestniczących
w stażach i praktykach
u pracodawców

nauczycieli objętych wsparciem

5 tys.
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„Upowszechnienie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej
w gminie Cedry Wielkie”
Projekt realizowany jest od stycznia 2016 roku
do czerwca 2019 roku. Zakłada on zwiększenie
dostępności miejsc w przedszkolu dla dzieci
z gminy, a także działania edukacyjne stymulujące rozwój intelektualny i społeczny dzieci. Zapewnienie lepszego dostępu dzieci do wysokiej
jakości edukacji to najskuteczniejszy sposób na
wyrównywanie szans. W ramach projektu rozszerzono już ofertę o dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze, zajęcia z robotyki,
zajęcia logopedyczne czy festyny kreatywności. Ponadto zakupione zostały: sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne i nowoczesne
wyposażenie.
Oczekiwane rezultaty:

wsparcie 158 uczestników
(w tym 100 dzieci w wieku
przedszkolnym; nauczycieli
i opiekunów prawnych dzieci)

7 nauczycieli podniesie kompetencje zawodowe

Wartość projektu:
1,6 mln zł

ogółem dofinansowanych zostanie 25 miejsc wychowania
przedszkolnego

Kwota dofinasowania:
1,4 mln zł
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„Wybieram przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego
w powiecie starogardzkim”
Projekt jest częścią przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego
pn. Kształtowanie sieci szkół zawodowych
w regionie. Dzięki środkom europejskim podniesiona zostanie jakość kształcenia poprzez
wzmocnienie wybranych szkół oraz kierunków kształcenia kluczowych dla powiatu
starogardzkiego. Uczniowie będą dobrze
przygotowani do wykonywania swoich przyszłych zawodów.
W ramach projektu nastąpi unowocześnienie
infrastruktury edukacyjnej. Przedsięwzięcie
wspiera uczniów szkół zawodowych oraz nauczycieli. Atutem tego projektu jest nastawienie na praktyczny wymiar kształcenia, tak jak
tego oczekują pracodawcy. Stąd płatne staże u pracodawców oraz praktyki zawodowe.
Uzupełnieniem są innowacyjne szkolenia,
kursy oraz doradztwo zawodowe i wyjazdy
do szkół wyższych.
Oczekiwane rezultaty:
1000 uczniów uczestniczących
w stażach i praktykach u pracodawców

Okres realizacji:
październik 2016 – październik 2020

wsparcie zawodowe 36 nauczycieli
Wartość projektu:
ponad 22 mln zł

5 szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem
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Kwota dofinasowania:
blisko 19 mln zł

Wicemarszałek Wiesław Byczkowski

Dzięki inwestycjom w kształcenie zawodowe poprawia się komfort i jakość nauki. Wartość wszystkich projektów, to prawie 370 mln zł. Dzięki temu
w 82 placówkach powstaną nowoczesne laboratoria z pełnym wyposażeniem do praktycznej nauki
zawodu. Z nowej infrastruktury skorzysta ponad
20 tys. uczniów. Szkoły współpracują z lokalnymi
pracodawcami, a oferta edukacyjna jest bardziej
dopasowana do kształcenia w branżach kluczowych dla gospodarki naszego regionu. Są to m.in.
teleinformatyka i elektronika, przemysł morski,
transport, motoryzacja, energetyka, turystyka, budownictwo, usługi finansowe i biznesowe. W efekcie coraz więcej uczniów wybiera szkoły zawodowe,
a absolwenci bez problemu odnajdują się na rynku
pracy.
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Zatrudnienie
Fundusze europejskie są bardzo dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą założyć lub
rozwinąć swoją działalność. Warto po nie sięgać, jeśli tylko mamy taką możliwość! Dotacje
przeznaczane są nie tylko bezpośrednio na aktywizację zawodową, ale również dają szansę
już pracującym by skorzystać z licznych szkoleń podnoszących kwalifikacje. Wsparcie merytoryczne oraz bezzwrotne dotacje otrzymują
osoby, które chcą spróbować swoich sił prowadząc własny biznes. Środki unijne pozwalają
również finansować nowe miejsca w żłobkach,
co znacząco ułatwia rodzicom godzenie życia
zawodowego i prywatnego.
Efekty:
Ponad

20 tys.
Ponad

4,7 tys.

osób bezrobotnych objętych
wsparciem (w tym powyżej
7,4 tys. długotrwale
bezrobotnych)

Blisko

osób w wieku 25 lat i więcej
objęto wsparciem w zakresie
kształcenia ustawicznego

Ponad

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy
zostali objęci wsparciem

21 tys.

osób otrzymało bezzwrotne
środki na podjęcie działalności
gospodarczej

7 tys.
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„Mama w pracy”

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na terenie gminy Malbork utworzono
nowe miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat 3.
Projekt ma ułatwić kobietom powrót do pracy,
po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.
Dofinansowanie miejsc u dziennego opiekuna
powala zaoferować opiekę nad dziećmi za wielokrotnie niższą kwotę czesnego niż w podobnych placówkach działających komercyjnie.
Oczekiwane rezultaty:
7 osób, które powróciły na rynek pracy
po przerwie związanej z urodzeniem lub
wychowaniem dziecka

30 utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech

Okres realizacji:
październik 2016 – październik 2020

Wartość projektu:
1,1 mln zł

Kwota dofinasowania:
929 tys. zł
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Fundusze Europejskie
wspierają bezrobotnych
Dzięki funduszom europejskim realizowane
są również projekty powiatowych urzędów
pracy. Ich celem jest stosowanie wysokiej jakości usług dla osób, które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i zarejestrowane,
jako bezrobotne.
Pomoc udzielana uczestnikom projektów
obejmie rozpoznanie umiejętności, potrzeb
oraz możliwości ich rozwoju zawodowego,
poprzez pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe. Ważnym elementem wsparcia jest
stworzenie możliwości zatrudnienia. Każdy
uczestnik projektu ma szansę na dalsze doskonalenie, zmianę kwalifikacji zawodowych
w formie szkoleń, kursów, a także praktyk i staży zawodowych w miejscu pracy.
Otrzymana w projekcie pomoc w formie dotacji ma służyć także rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Efekty:

51

Projektów

Ponad

11 tys.

wsparło prawie 15 tys. osób
bezrobotnych powyżej
30 roku życia

bezrobotnych znalazło pracę
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„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkałych
na terenie powiatu lęborskiego”

Od 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku przeprowadził już trzy edycje projektu. Środki na ich
realizację pochodzą z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Dotychczas blisko 700 osób bezrobotnych, w tym ponad 430 kobiet wzięło w nim udział. Poprzez
uczestnictwo w projekcie osoby bezrobotne mogły zmienić na lepsze swoją sytuację zawodową i osobistą. Dla każdego uczestnika zaplanowane było aktywne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
Oferowany z projektu staż u pracodawcy, umożliwił 232 osobom zdobycie doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych, potrzebnych na rynku pracy. Sfinansowane szkolenia podniosły kwalifikacje 209 osobom. Projekt umożliwiał również osobom przedsiębiorczym udzielenie dotacji na otwarcie
własnej firmy. Z tej pomocy skorzystało 151 osób.
Dzięki otrzymanym środkom, z listy bezrobotnych wypisało się 510 osób, które podjęły pracę.
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Integracja społeczna

Wsparciem dla rozwoju rynku pracy powinny
być skuteczne i nowoczesne usługi społeczne, świadczone przez instytucje działające jak
najbliżej mieszkańców. Środki Regionalnego
Programu Operacyjnego stanowią szansę na
rozwój trwałych i elastycznych, a przy tym
dostępnych dla najbardziej potrzebujących
rodzin i seniorów, usług społecznych.

Efekty:
Blisko

osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem

Około

2 tys.

osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
podjęło zatrudnienie

210

podmiotów ekonomii społecznej
objętych wsparciem

8,5 tys.
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„Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej w Debrznie”

W ramach projektu realizowanego od września 2016 r. do końca 2021 r. planowane jest
utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, czyli m.in. spółdzielniach socjalnych, organizacjach pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą
lub odpłatną działalność pożytku publicznego czy spółkach non profit.
Głównym celem działań prowadzonych w ramach projektu jest aktywizacja społeczna
i zawodowa osób najbardziej oddalonych
od rynku pracy.
Wsparciem docelowo zostanie objętych 350
osób, a dla 204 zostaną utworzone nowe miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach
społecznych lub nowo powstałych. Największą
formą wsparcia jest udzielenie bezzwrotnej
dotacji inwestycyjnej na utworzenie nowego
stanowiska pracy w kwocie do 20 tys. zł. Jeden
podmiot może uzyskać wsparcie maksymalnie
w wysokości 200 tys. zł. Ważnym elementem
łączącym pomysł na biznes z jego rzeczywistą
realizacją - jest zapewnienie bezpłatnego doradztwa specjalistycznego, np.: biznesowego,
prawnego, księgowo-podatkowego.

Wartość projektu:
ponad 9,5 mln zł

Indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu to podstawa. Jego historia i potrzeby są tak różne, że działanie schematowe
nie może mieć tu miejsca.
Katarzyna Dudzic, kierownik OWES

Kwota dofinasowania:
8,6 mln zł
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Rewitalizacja
- przede wszystkim mieszkańcy
Środki unijne na rewitalizację to ogromny
impuls rozwojowy dla obszarów, które dotychczas ze względu na występujące na
ich terenie problemy, takie jak: bierność zawodowa, ubóstwo, niesamodzielność mieszkańców oraz zniszczona przestrzeń miejska
ulegały postępującej degradacji. Głównym
celem prowadzonych działań rewitalizacyjnych jest aktywizacja zawodowa i integracja
społeczności lokalnej.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji
oferowane są różnego typu działania społeczne – m.in. w zakresie pracy z rodzinami,
edukacji czy kultury. W ramach projektów
rewitalizacyjnych zostały również wypracowane z mieszkańcami niezbędne zmiany
w przestrzeni publicznej.
Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił
dofinansowania dla 61 projektów rewitalizacyjnych w 26 miastach województwa
pomorskiego.

494
mln zł

całkowita wartość
wszystkich projektów

317
mln zł

łączne dofinansowanie unijne
ze środków RPO WP 2014-2020
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Rewitalizacja
- przede wszystkim
OŚ PRIORYTETOWA 8 mieszkańcy
KONWERSJA

REWITALIZACJA MIAST
PUCK

Na terenie województwa realizowane
są przedsięwzięcia rewitalizacyjne
wybranych obszarów 26 miast.

WEJHEROWO
RUMIA
PUCK

WEJHEROWO

USTKA

USTKA

SŁUPSK
LĘBORK

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

GDYNIA

RUMIA

LĘBORK

GDAŃSK

SŁUPSK

GDYNIA

KARTUZY

obszar Podgrodzia,
Starego Miasta, Śródmieścia

ŻUKOWO

GDAŃSK

NOWY DWÓR GDAŃSKI

BYTÓW

obszar Nowy Świat; rejon ulic Mostnika,
Stryjewskiego, Kossaka

KOŚCIERZYNA

TCZEW

NOWY STAW

SKARSZEWY

BYTÓW
KOŚCIERZYNA
MIASTKO
BRUSY
CZARNE
CHOJNICE

obszar Miła

MALBORK

MIASTKO
STAROGARD GDAŃSKI

osiedle 1000-lecia - Kartuska
BRUSY

rejon ulic: Gen. Wybickiego, Marszałka
Piłsudskiego, Stolarskiej, Szewskiej, Tuwima

GNIEW

CZARNE

centrum Brus
centrum Czarnego
dzielnica Dworcowa

CZŁUCHÓW

obszar Śródmieścia

DEBRZNO

obszar Śródmieścia

KWIDZYN

CHOJNICE

3339

2331 ha

Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze
Starym Przedmieściem, Orunia,
Biskupia Górka i Stary Chełm,
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
centrum Kartuz
centrum Żukowa

NOWY DWÓR
GDAŃSKI

centrum Nowego Dworu
Gdańskiego

SKARSZEWY

obszar Starego Miasta i Dworca PKP

STAROGARD
GDAŃSKI

obszar Śródmieścia

TCZEW

MALBORK

Miasta objęte rewitalizacją
GNIEW
KWIDZYN

mieszkańców na terenach
rewitalizowanych

Witomino - Radiostacja, Oksywie,
rejon ulic Zamenhofa i Opata
Hackiego

KARTUZY

DEBRZNO

139
tys.

Zagórze

ŻUKOWO

NOWY STAW

CZŁUCHÓW

Centrum
obszar Śródmieścia

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

789

zrewitalizowanych
przestrzeni publicznych

osób objętych wsparciem,
w tym osoby
z niepełnosprawnościami

249

osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
podejmie pracę

powierzchni miast objętych
rewitalizacją

886

wspartych miejsc świadczenia
usług społecznych
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Zdrowie dla Pomorzan

Pomorski samorząd przeznaczył duże wsparcie
ze środków Unii Europejskiej na ochronę zdrowia mieszkańców regionu. Łącznie realizowane
są 53 projekty o wartości ponad 684 mln zł.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniosło prawie 450 mln zł.
Główną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu
aktywności zawodowej w naszym regionie
stanowią choroby cywilizacyjne, dlatego
projekty współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego ukierunkowane są na
takie programy jak m.in. wczesne wykrywanie nowotworów, czynniki ryzyka w miejscu
pracy, cukrzycy typu 2 oraz rehabilitacji kardiologicznej.
Oczekiwane rezultaty:
Ponad 41 tys. osób dzięki interwencji
EFS skorzysta z badań profilaktycznych
Ponad 7 tys. kobiet wykona badania
cytologiczne i zwiększy świadomość
w zakresie potrzeby wykonywania
badań profilaktycznych
30 tys. kobiet w wieku 50-69 zgłosi się
na profilaktyczne badania mammograficzne
20

Marszałek Mieczysław Struk

Zdrowie mieszkańców jest priorytetem dla Samorządu Województwa Pomorskiego. Rozbudowujemy szpitale, inwestujemy w nowoczesny
sprzęt i wykwalifikowaną kadrę. Pacjenci mogą
liczyć na szybszą i dokładniejszą diagnozę oraz
na leczenie na najwyższym poziomie.
Zależy nam również na tym, by Pomorzanie
nie tylko szybko i skutecznie się leczyli, ale
też mieli świadomość ryzyka i badali się regularnie. To właśnie regularne badania profilaktyczne dają szansę na dłuższe i zdrowsze
życie. Ważne są zatem działania edukacyjne,
dlatego zachęcamy do korzystania z badań
podczas takich akcji jak Pomorskie dla Zdrowia. W czasie pikników, jarmarków, czy nawet na plażach można było bezpłatnie się
przebadać a wyniki skonsultować z onkologami czy dermatologami. Dzięki akcjom profilaktycznym wykryto wiele nieprawidłowości
wymagających dalszych badań, a czasem
wdrożenia leczenia. Chodzi o to, żeby mieszkańcy naszego regionu jak najdłużej cieszyli
się dobrym zdrowiem.
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Skorzystaj z usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim:
Gdańsk
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Augustyńskiego 1, budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
tel. 58 32 68 147, 58 32 68 148, 58 32 68 152
e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu
pon.: 8.00 - 18.00, wt. - pt.: 8.00 - 16.00
Gdańsk
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Grunwaldzka 472 D, Olivia Business Center – budynek Olivia Six
tel. 58 32 33 106, 58 32 33 218
e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu
pon.: 8.00 - 18.00, wt. - pt.: 8.00 - 16.00
Wejherowo
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. 3 Maja 4, budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54
e-mail: wejherowo.pife@pomorskie.eu
pon.: 7.30 - 17.30, wt. - pt.: 7.30 - 15.30
Słupsk
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Portowa 13B, budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego
tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45
e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu
pon.: 8.00 - 18.00, wt. - pt.: 8.00 - 16.00
Chojnice
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Wysoka 3/16, budynek Wszechnicy Chojnickiej
tel. 52 334 48 47, 52 334 33 07
e-mail: chojnice.pife@pomorskie.eu
pon.: 8.00 - 18.00, wt. - pt.: 8.00 - 16.00
Malbork
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Kościuszki 54, budynek Centrum Informacji Turystycznej
tel. 668 530 058, 728 486 436
e-mail: malbork.pife@pomorskie.eu
pon.: 8.00 - 18.00, wt. - pt.: 8.00 - 16.00
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Więcej informacji

Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
tel. 58 326 81 90

/ Pomorskie w Unii

/ Pomorskie w Unii

/ Pomorskie w Unii
www.rpo.pomorskie.eu
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