
Umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE 

Wartość projektu finansowanego z EFS: 2 553 538,82 zł 

Wartość dofinansowania z EFS: 2 170 508,00 zł 

Udzielona dotacja wesprze 171 osób z obszaru rewitalizowanego Rumia-Zagórze. Projekt 
zwiększy zatrudnienia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  
w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie kompleksowego programu 
aktywizacji społeczno-zawodowej. 

Cele projektu to opracowanie i realizacja ścieżki rozwoju zawodowego w formie 
indywidualnego planu działań dla każdego z odbiorców, zwiększenie motywacji do powrotu na 
rynek pracy, w tym reintegracja społeczno-zawodowa, wsparcie psychologiczne, prawne  
i socjalne, aktywizacja społeczna i zawodowa, wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 

Projekt będzie realizowany od stycznia 2018 roku do października 2022 roku. 

 

Centrum Usług Społecznych Zagórze 

Wartość projektu finansowanego z EFS: 844 835,29 zł 

Wartość dofinansowania z EFS: 718 110,00 zł 

Udzielona dotacja wesprze 43 osoby z obszaru rewitalizowanego Rumia-Zagórze. Projekt 
zwiększy liczbę miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwi dostęp do wysokiej jakości 
usług społecznych. 

Cele projektu to m.in. podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju zdeinstytucjalizowanych  
i spersonalizowanych form wsparcia, rozwój nowoczesnych usług społecznych, podniesienie 
poziomu aktywności społecznej i zawodowej, wspieranie rodzin, pomoc psychologiczno-
terapeutyczna, rozwijanie miejsc wsparcia społecznego, usamodzielnienie się i wzrost 
wydajności funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin. 

Projekt będzie realizowany od stycznia 2018 roku do października 2022 roku. 

 

Rewitalizacja Zagórza w Rumi 

Wartość projektu finansowanego z EFRR:  16 927 323,22 zł 

Wartość dofinansowania z EFRR:  9 852 657,15 zł 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców 
zdegradowanych obszarów osiedla Zagórza i Wzgórza Markowca poprzez przeprowadzenie 
kompleksowych, zintegrowanych, celowych działań w sferze społecznej, przestrzennej  
i gospodarczej, w oparciu o zdiagnozowane problemy. 

Zakres interwencji stanowi odpowiedź na problemy zidentyfikowane na wskazanym obszarze 
podczas prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji.  



W ramach zadania planuje się: 

 renowację oraz remont części wspólnych 11 budynków mieszkalnych w celu poprawy 
warunków życia mieszkańców na terenie osiedla Zagórze – zadanie realizowane  
w partnerstwie z wspólnotami mieszkaniowymi; 

 zakup i wyposażenie nieruchomości na obszarze rewitalizacji na Klub Integracji 
Społecznej; 

 kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz rozbudowa 
infrastruktury komunalnej na terenie osiedla Zagórze w tym: strefa rekreacyjno-
sportowa, strefa rekreacji dla dzieci, strefy półprywatne, komunikacja, miejsca 
postojowe, zieleń; 

 budowę  nowej, publicznej infrastruktury na Wzgórzu Markowca (platforma widokowa, 
schody terenowe,  ścieżka historyczno-edukacyjna, amfiteatr, ścianka wspinaczkową, 
trasa do uprawiania kolarstwa górskiego, miejsca integracji społecznej, oświetlenie 
terenu, nasadzenia zieleni); 

 dodatkowo zaplanowano szereg działań dotyczących inicjatyw oddolnych w ramach 
instrumentu elastyczności.  

Projekt będzie realizowany od stycznia 2017 roku do grudnia 2022 roku. 

 

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo 

Wartość projektu: 9 118 678,40 zł 

Dofinansowanie: 4 863 067,00 zł 

Projekt zakłada modernizacje energetyczne budynków wraz z monitoringiem i zarządzaniem 

energią, wykorzystaniem instalacji OZE, wymianę źródeł ciepła, zastosowanie pomiaru zużycia 

ciepła. Obejmuje on przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 4 budynkach: 

 budynek Urzędu Gm. Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie; 

 budynek komunalny w Gościcinie przy ul. Drzewiarza 24; 

 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego zlokalizowana  

w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22; 

 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy zlokalizowany w Orlu przy  

ul. Nadrzecznej 19. 

Modernizacja spowoduje zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 

publicznych o  1 490 504,00 kWh/rok, a także spadek emisji gazów cieplarnianych o 466,00 ton 

równoważnika CO2/rok. Projekt realizowany będzie do grudnia 2018 r. 

 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego – część 

użytkowana na Przedszkola i biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa – obiektu 

sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie 

Wartość projektu: 2 776 642,83 zł 

Dofinansowanie: 1 644 687,81 zł 



Projekt polega na wykonaniu prac termomodernizacyjnych z realizacją wszelkich działań 

modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej. Budynki zostaną 

poddane kompleksowej modernizacji energetycznej, na którą składać się będą m.in.: wymiana 

instalacji c.o. oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, ocieplenie ścian 

zewnętrznych, uzupełnienie izolacji podziemnej o izolację przeciwwilgociową, docieplenie 

stropów, termomodernizacja przegród budowlanych – ścian zewnętrznych, podłogi, wymiana 

stolarki budowlanej okiennej oraz drzwiowej, modernizacja systemu c.o. 

Działaniami projektowymi zostaną objęte budynki, które posiadają audyty energetyczne: 

 budynek Powiatu Wejherowskiego – część użytkowana na Przedszkola i biura, ul. Ofiar 

Piaśnicy 22 w Wejherowie; 

 budynek użyteczności publicznej – obiekt sportowy z krytą pływalnią przy Zespole Szkól 

nr 3, ul. Nanicka 22 w Wejherowie. 

Modernizacja spowoduje zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 

publicznych o  2 208 000,00 kWh/rok, a także spadek emisji gazów cieplarnianych o 646,56 ton 

równoważnika CO2/rok. Projekt zostanie zrealizowany do listopada 2022 r. 

 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność  

Gminy Miejskiej Redy 

Wartość projektu: 3 060 242,89 zł 

Dofinansowanie: 2 317 685,23 zł 

Projekt zakłada przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych: docieplenie przegród 

budynków, wymianę stolarki, modernizację c.o. i c.w.u. oraz montaż OZE. Celem projektu jest 

zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta 

Reda, sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa 

energetycznego i poprawie stanu środowiska naturalnego 

Budynki objęte projektem: 

• przedszkole: „Akademia Pana Kleksa”, ul. Gniewowska 4, Reda; 

• przedszkole „Przy Parku”, ul. Łąkowa 27, Reda; 

• budynek komunalny, ul. Wodociągowa 68, Reda; 

• budynek komunalny, ul. Wodociągowa 70, Reda; 

• budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

Modernizacja oznacza spadek emisji gazów cieplarnianych o 276,31 ton równoważnika CO2/rok, 

oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych  

o 1 140 226,00 kWh/rok.  Projekt zostanie zrealizowany do grudnia 2018 r. 


