
18 kwietnia odbyło się 
posiedzenie Komitetu 
Monitorującego 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020. Członkowie komitetu 
(jest ich 44, a w tym m.in. 
marszałkowie województwa) 
obserwują i oceniają 
postępy we wdrażaniu 
RPO. Podczas spotkania 
w Gdańsku rozmawiali 
o rocznym sprawozdaniu 
RPO WP 2014-2020 za 
rok 2017. Zaproponowali 
również  zmiany w realizacji 
programu na najbliższe lata 
oraz dyskutowali o udziale 
województwa pomorskiego 
w Polityce Spójności UE 
w kontekście perspektywy 
fi nansowej po 2020 roku.

„Pomorze jest liderem 
we wdrażaniu unijnych 
funduszy wśród innych 
regionów w Polsce, ale 
też jednym z najlepszych 
regionów w Europie” – mówił 
podczas pobytu w naszym 
regionie Christopher Todd, 
przedstawiciel Komisji 
Europejskiej. 

— Traktujemy te słowa nie 
tylko jako komplement, ale 
przede wszystkim jako impuls 
do dalszego, efektywnego dzia-
łania. Przed nami wiele kolej-
nych wyzwań i inwestycji, które 
będziemy mogli zrealizować za 
pomocą wsparcia z funduszy 
unijnych. Warto pamiętać, że 
Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 to największy 
w historii naszego regionu pro-
gram inwestycyjny. Realizuje-
my już blisko 1,4 tys. projektów 
o łącznej wartości 8,3 mld zł, 
z czego unijne dofi nansowanie 
do nich wynosi 5,8 mld zł. 

Na co wykorzystywane 
są te pieniądze? 

— Inwestujemy m.in. w trans-
port, czyli budowę węzłów prze-
siadkowych wraz z drogami 
dojazdowymi i ścieżkami dla ro-
werów. Do 2023 r. powstaną aż 
32 takie węzły, zmodernizujemy 
też 136 kilometrów dróg woje-
wódzkich. Kolejnym kierunkiem 
jest rewitalizacja miast. Dotacje 
na ten cel otrzymało 21 z nich, 
m.in.: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, 
Wejherowo, Malbork, Gniew, 
Miastko, Kwidzyn, Słupsk. 

Komitet 
monitorujący

Przetarg na 
nowe pociągi

Pomorze 
liderem!

02//18
CHRISTOPHER TODD

przedstawiciel Komisji Europejskiej:
Pomorze jest liderem we wdrażaniu unijnych 

funduszy wśród innych regionów w Polsce, 
ale też jednym z najlepszych regionów w Europie. 

Z MIECZYSŁAWEM STRUKIEM
marszałkiem województwa 

pomorskiego, rozmawia 
Emilia Stawikowska.
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REALIZUJEMY 
JUŻ BLISKO 

14OO 
PROJEKTÓW 
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 

8,3 MLD ZŁ

SAMORZ ĄD WOJEWÓDZ T WA POMORSKIEGO 
REALIZUJE NAJWIĘKSZY W HISTORII NASZEGO 
REGIONU  PROGRAM INWEST YCYJNY. JUŻ WIDAĆ 
JEGO EFEK T Y. TO M.IN. INWEST YCJE W EDUK ACJĘ, 
SŁUŻBĘ ZDROWIA, INFRASTRUK TURĘ CZ Y TEŻ 
REWITALIZ ACJE MIAST.

Samorząd Województwa 
Pomorskiego ogłosił 
przetarg na wykonanie 

i dostawę co najmniej pięciu 
elektrycznych pociągów. 
Będą szybsze i wygodniejsze, 
szczególnie dla pasażerów 
podróżujących z rowerami, 
ponieważ w każdym pociągu 
będzie co najmniej 20 
miejsc dla jednośladów. 
Pojazdy zostaną wyposażone 
w sieć WiFi, klimatyzację, 
system zliczania pasażerów, 
system informacji wizualnej 
i akustycznej, monitoring 
zewnętrzny i wewnętrzny. 
Pierwsze dwa z nich zostaną 
dostarczone już pod koniec 
bieżącego roku. 

Wykorzystują je na zwiększanie 
aktywności społecznej i gospo-
darczej mieszkańców zdegra-
dowanych obszarów miejskich, 
w tym poprzez poprawę służącej 
im infrastruktury. Dodatkowo 
mamy do rozdysponowania 95 
mln zł w formie pożyczek re-
witalizacyjnych. Można je wy-
korzystywać jako uzupełnienie 
– przeznaczone są na infrastruk-
turę, która musi mieć również 
wyraźny efekt społeczny. 

Jakie inne tzw. projekty 
miękkie, czyli dotyczące 
edukacji, integracji 
społecznej czy też wsparcia 
rynku pracy zostaną 
zrealizowane ze środków 
RPO? 

— Duży nacisk kładziemy na 
pomoc bezrobotnym. Wspar-
ciem objęliśmy już 15 723 ta-
kich osób, a w perspektywie do 
2023 roku liczba ta zwiększy 
się do 32 780 mieszkańców. Po-
moc otrzymało też 6 613 osób 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym. Kolejnym kierunkiem 
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O F E R T A  D L A  P R Z E D S I Ę B I O R C Ó W Polityka rozwoju 
województwa 
pomorskiego
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POŻYCZKA PROFILOWANA
o wartości od 300 tys. do 1 mln zł kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie 
województwa pomorskiego. Pożyczka może zostać przeznaczona na przedsięwzięcia inwestycyjne firm realizowane na terenie 
województwa i wpisujące się w obszary inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Pula dostępnych środków: 20 mln zł.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 
Adres e-mail: pfp@pfp.com.pl

GDAŃSK: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Piwna 1/2, pok. 111. Tel. (58) 301 02 29, 784 317 998

GDYNIA: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Morska 509, pok. 5. Tel. (58) 62 09 609, 784 318 052

SŁUPSK: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Jana Pawła II, pok. 744. Tel. (59) 84 68 447, 664 981 645, 784 318 037

LĘBORK: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, pl. Pokoju 8, lok. 6. Tel. (59) 333 00 06, 539 972 295

MIKROPOŻYCZKA  (do 100 tys. zł) 
i  POŻYCZKA ROZWOJOWA  (od 100 do 300 tys. zł)
adresowane są do mikro i małych przedsiębiorstw na terenie województwa pomorskiego. Ich celem jest zwiększenie produktywności i zdolności do 

rozszerzania działalności o nowe produkty lub usługi. Pula dostępnych środków (łączna dla mikropożyczki i pożyczki rozwojowej): 90 mln zł. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
GDAŃSK: Pomorski Fundusz Pożyczkowy, ul. Szara 32/33. Tel. (58) 302 20 05, e-mail: biuro@pfp.gda.pl

BYTÓW: Pomorski Fundusz Pożyczkowy, ul. Podzamcze 34, pok. 114 (Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości). Tel. 609 818 301, e-mail: biurobytow@pfp.gda.pl

KARTUZY: Pomorski Fundusz Pożyczkowy, ul. Klasztorna 1 (Kartuskie Centrum Kultury). Tel. 609 813 182, e-mail: biurokartuzy@pfp.gda.pl

SŁUPSK: Pomorski Fundusz Pożyczkowy, ul. Portowa 13B, lok. 140B (Słupski Inkubator Technologiczny). Tel. 601 512 131, e-mail: biuroslupsk@pfp.gda.pl

TCZEW: Pomorski Fundusz Pożyczkowy, ul. Obrońców Westerplatte 3, pok. 12(Dom Przedsiębiorcy). Tel. (58) 562 34 68, e-mail: biurotczew@pfp.gda.pl

WEJHEROWO: Pomorski Fundusz Pożyczkowy, ul. 3 maja, lok. 2. Tel. 607 377 767, e-mail: biurowejherowo@pfp.gda.pl

GDAŃSK: biuro Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA, ul. Jaśkowa Dolina 9/6

Tel. (58) 717 29 57, e-mail: pozyczki.pomorze@tise.pl

NOWY DWÓR GDAŃSKI: Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu i Żuławski Bank Spółdzielczy, ul. Sikorskiego 52

Tel. (55) 246 91 30, e-mail: sekretariat@zulawskibs.pl

NOWY DWÓR GDAŃSKI: Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu i Żuławski Bank Spółdzielczy, ul. Warszawska 2C

 Tel. (55) 261 10 30, sekretariat@zulawskibs.pl

DZIERZGOŃ: Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu i Żuławski Bank Spółdzielczy, ul. 1 Maja 1/29-30

Tel. (55) 237 00 05, e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

DZIERZGOŃ: Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu i Żuławski Bank Spółdzielczy, ul. Wojska Polskiego 4

Tel. (55) 270 25 60, sekretariat@bsdzierzgon.pl

GDAŃSK: Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu i Żuławski Bank Spółdzielczy, ul. Abrahama 1a

Tel. 518 765 277, e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

POŻYCZKA INWESTYCYJNA
wartości od 300 tys. do 1 mln zł adresowana jest do mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie 
województwa pomorskiego, które chciałyby poprawić swój potencjał konkurencyjny, rozszerzyć działalność o nowe 
produkty lub usługi, zwiększyć produktywność. Cele realizowane poprzez inwestycje są związane m.in. z wdrażaniem 
nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, modernizacją środków produkcji, wyposażaniem 
nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy. Pula dostępnych środków: 40 mln zł. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 
Adres e-mail: pfp@pfp.com.pl

GDAŃSK: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Piwna 1/2, pok. 111. Tel. (58) 301 02 29, 784 317 998, 

GDYNIA: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Morska 509, pok. 5. Tel. (58) 62 09 609, 784318052

SŁUPSK: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Jana Pawła II, pok. 744. Tel. (59) 84 68 447, 664 981 645, 784 318 037

LĘBORK: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, pl. Pokoju 8, lok. 6. Tel. (59) 333 00 06, 539 972 295 MAŁA POŻYCZKA 
Mała Pożyczka adresowana jest do mikro i małych firm z województwa pomorskiego, z wyłączeniem 

części Obszaru Metropolitalnego Gdańska, Gdyni i Sopotu. Maksymalna kwota, która może uzyskać 
przedsiębiorca to 250 tys. zł. O pożyczkę mogą ubiegać się również firmy typu start-up, które funkcjonują 

na rynku krócej niż dwa lata i nie mają żadnej historii kredytowej. Pula dostępnych środków: 30 mln zł.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
DZIERZGOŃ: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., ul. Wojska Polskiego 3. Tel. (55) 276 25 70/79, e-mail: rti@dzierzgon.com.pl

MALBORK: Towarzystwo Rozwoju Powiśla, ul. Aleja Wojska Polskiego 499. Tel. (55) 261 73 27, e-mail: biuro@trpd.pl

GDAŃSK: Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., ul. Szara 32-33. Tel. (58) 302 20 05, e-mail: biuro@pfp.gda.pl

KARTUZY: Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości, ul. Mściwoja II 28A. Tel. (48) 58 746 34 94, e-mail: biuro@kaszubski-fundusz.pl 

KOŚCIERZYNA: Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości, ul. Przemysłowa 3. Tel. (58) 746 34 92, e-mail: biuro@kaszubski-fundusz.pl

GDAŃSK: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Piwna 1/2, pok. 111. Tel. (58) 301 02 29, 784 317 998 e-mail: pfp@pfp.com.pl

GDYNIA: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Morska 509, pok. 5. Tel. (58) 62 09 609, 784 318 052, e-mail: pfp@pfp.com.pl

SŁUPSK: Polska fundacja Przedsiębiorczości, ul. Jana Pawła II, pok. 744. Tel. (59) 84 68 447, 664 981 645, 784 318 037, e-mail: pfp@pfp.com.pl

LĘBORK: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, pl. Pokoju 8, lok. 6. Tel. (59) 333 00 06, 539 972 295 , e-mail: pfp@pfp.com.pl 

POŻYCZKA TURYSTYCZNA 
adresowana jest do firm z całego województwa pomorskiego, działających w branżach związanych z organizacją 
czasu wolnego, czyli z turystyką, kulturą, gastronomią, rehabilitacją-lecznictwem). Górny pułap jednostkowej 
pożyczki to 750 tys. zł. Pula dostępnych środków: 55 mln zł.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
GDAŃSK: Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., ul. Szara 32-33. Tel. (58) 302 20 05, e-mail: biuro@pfp.gda.pl

DZIERZGOŃ: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., ul. Wojska Polskiego 3, Tel. (55) 276 25 70/79, e-mail: rti@dzierzgon.com.pl

GDYNIA: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o., ul. Kołłątaja 1, pok. 301

Tel. (do siedziby w Poznaniu): (61) 656 35 00, e-mail: info@warp.org.pl

PORĘCZENIE 
o wartości 500 tys. zł do 1 mln zł ma służyć zabezpieczeniu kredytów, pożyczek oraz leasingów. 
Przeznaczone jest szczególnie dla przedsiębiorstw, które nie posiadają wystarczających zabezpieczeń, 
aby uzyskać dostęp do finansowania rynkowego. Poręczeniem objęte będą kredyty/pożyczki/leasingi 
przeznaczone na przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa 
pomorskiego. Pula dostępnych środków: 80 mln zł.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
GDAŃSK: Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., ul. Szara 32-33

Tel. (58) 320 34 05 (06), e-mail: prfpk@prfpk.pl

POŻYCZKA NA INNOWACJE 
POMORZE PRZYSZŁOŚCI
o wartości od 200 tys. zł do 5 mln zł dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą 
na terenie województwa pomorskiego jest przeznaczona na finansowanie ich rozwoju realizowanego 
w oparciu o działalność badawczo-rozwojową oraz kierowana wyłącznie na inwestycje wpisujące się 
w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Pula dostępnych środków: 60 mln zł. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
GDAŃSK: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., ul. Jaśkowa Dolina 9/6

Tel. (58) 717 29 57, 603 097 497, e-mail: pozyczki.pomorze@tise.pl

Kierunki rozwoju wojewódz-
twa pomorskiego do roku 
2020 określiła Strategia 

Rozwoju z 2012 r. Nasze cele to: 
• nowoczesna gospodarka 

– bazująca na intensywnych 
wewnętrznych i zewnętrz-
nych powiązaniach gospo-
darczych, silnych ośrodkach 
akademickich oraz turysty-
ce i kulturze, 

• aktywni mieszkańcy 
– przede wszystkim w wy-
miarze zawodowym, edu-
kacyjnym, zdrowotnym 
i społecznym, 

• atrakcyjna przestrzeń, 
czyli wymiar infrastruktu-
ralny: transportowy, energe-
tyczny i środowiskowy.

Przekłada się to na priorytety 
Pomorskiego, fi nansowane za-
równo ze środków UE, jak i wła-
snych Samorządu Województwa, 
czy innych podmiotów. Region 
koncentruje się na inwestowaniu 
w te obszary, które zapewniają 
widoczny i – przede wszystkim 
– trwały efekt rozwojowy. 

Finansowanie z budżetu 
województwa koncentruje się 
głównie na dostarczaniu miesz-
kańcom Pomorza usług publicz-
nych wysokiej jakości, m.in. 
w zakresie pasażerskich przewo-
zów kolejowych – regionalnych 
i w Obszarze Metropolitalnym 
Trójmiasta, usług zdrowotnych 
(sieć szpitali), dostępu do jed-
nostek kultury (teatry, muzea, 
opera), czy w zakresie inwestycji 
drogowych. Na te cele corocznie 
województwo przeznacza około 
400 mln zł. 

Województwo wykorzystu-
je również szanse rozwojowe, 
które umożliwiają środki unijne. 
Wsparcie UE w perspektywie 
fi nansowej 2007-2013 na Pomo-
rzu wyniosło ponad 21 mld zł, 
w tym z poziomu regionalnego 
wydatkowano około 5,5 mld zł. 

W perspektywie 2014-2020 
Województwo – po raz trzeci – 
odpowiedzialne jest za zainwe-
stowanie największych środków 
rozwojowych w regionie – fun-
duszy europejskich pochodzą-
cych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020 
(RPO WP). RPO WP to napęd 
rozwojowy dla województwa ze 
środkami w wysokości ponad 
7,8 mld zł. 

Kluczową kwestią jest włą-
czenie do fi nansowania rozwoju 
województwa środków unijnych 
uruchamianych z poziomu kra-
jowego, tzw. krajowych progra-
mów operacyjnych, które często 
stanowią kręgosłup interwencji 
unijnej. W obecnej perspekty-
wie fi nansowej wykorzystano 
już prawie 6,2 mld zł, a wspar-
cie ukierunkowane jest m.in. na 
duże inwestycje infrastruktu-
ralne (koleje, drogi krajowe 
i ekspresowe, transport nisko-
emisyjny, inwestycje w portach 
morskich, ochrona środowiska, 
służba zdrowia, kultura, dostęp 
do szerokopasmowego interne-
tu), rozwój gospodarki (inno-
wacje w przedsiębiorstwach, 
potencjał naukowo-badawczy), 
rynek pracy (wsparcie osób mło-
dych), rozwój obszarów wiej-
skich i rybackich, współpraca 
międzynarodowa.

Region stawia również na bu-
dowanie zwrotnego systemu 
fi nansowania rozwoju (pożycz-
ki, poręczenia, wejścia kapita-
łowe). Środki służą wsparciu 
rozwoju pomorskich przedsię-
biorstw, innowacji i projektów 
badawczo-rozwojowych, pro-
jektów miejskich, efektywności 
energetycznej, czy odnawial-
nym źródłom energii. Podsta-
wowym celem jest stworzenie 
spójnego, skoordynowanego, 
a przede wszystkim trwałego 
systemu wsparcia pomorskich 
przedsięwzięć rozwojowych, 
niezależnie od środków UE. 
W tym celu Województwo 
utworzyło Pomorski Fundusz 
Rozwoju, który już zarządza 
około 330 mln zł, a docelowo 
całą pulą środków zwrotnych 
(około 1,2 mld zł). 

Pomorska gospodarka – m.in. 
dzięki środkom publicznym – 
rozwija się bardzo dynamicz-
nie. Od 2007 r. urosła o 60%. 
Zredukowaliśmy dystans roz-
wojowy wobec całej UE pod 
względem PKB na mieszkańca 
z 52% do 66% średniej unijnej. 
W tym czasie powstało także 
około 290 tys. miejsc pracy, 
bezrobocie spadło do najniż-
szego w historii poziomu 5,5%, 
o prawie 60% wzrósł obrót ła-
dunków w portach morskich, 
a liczba pasażerów w porcie 
lotniczym prawie się podwo-
iła, osiągając wielkość 4,6 mln 
osób.



jest edukacja. Uczelnie wyższe, 
takie jak Politechnika Gdańska, 
Uniwersytet Gdański, Gdański 
Uniwersytet Medyczny, Akade-
mia Morska w Gdyni i Akademia 
Pomorska w Słupsku otrzymały 
dotację na rozwój infrastruktu-
ry edukacyjnej na kierunkach 
o profilu praktycznym. 

Dzięki środkom unijnym 
renesans przeżywają też 
szkoły zawodowe. 

— Jeszcze kilka lat temu 
lansowana była teza, że szkoły 
zawodowe są gorszej jakości, 
a zdolni uczniowie mają szan-
sę rozwijać się tylko w liceach 
ogólnokształcących. Dziś po-
strzeganie szkół zawodowych 
się zmienia. Na naszym ryn-
ku brakuje fachowców, dlate-
go staramy się dostosowywać 
edukację do lokalnych potrzeb. 
Pomagają nam w tym dotacje 
europejskie. Dzięki nim wsparli-
śmy 65 szkół zawodowych w za-
kresie infrastruktury i zakupu 
wyposażenia pracowni prak-
tycznej nauki zawodu. Młodzież 
bierze udział w wielu kursach, 
m.in. z branży przemysłu mor-
skiego i logistyki, spawania, 
związanych z kierunkami in-
formatycznymi. Jeszcze w tym 
roku szkolnym 95 uczniów szkół 
zawodowych w naszym regionie 
nauczy się praktycznej umiejęt-
ności pilotażu dronów, które są 
coraz powszechniej wykorzysty-
wane w rozmaitych branżach. 

Na jakie wsparcie mogą liczyć 
przedsiębiorcy? 

— Wzrost konkurencyjno-
ści firm jest jednym z naszych 

głównych priorytetów. Dlate-
go cieszymy się, że na Pomorzu 
powstaje coraz więcej przedsię-
biorstw i staramy się wspierać 
ich rozwój. Ze środków RPO WP 
2014-2020 WP przeznaczymy 
408,4 mln zł na pożyczki dla 
nich, poręczenia i wkłady ka-
pitałowe. W tej chwili możemy 
mówić o 409 umowach pożycz-
kowych z przedsiębiorcami na 
łączną kwotę 34,9 mln zł. Inną 
formą wsparcia są dotacje dla 
firm na wzrost konkurencyjności 
– 264 przedsiębiorców otrzyma-
ło dotacje w kwocie 152 mln zł. 
29 przedsiębiorców otrzymało 
dotację na stworzenie innowa-
cji w łącznej kwocie 68 mln zł. 
Coraz większy nacisk kładziemy 
na współpracę jednostek nauko-
wych z biznesem. Przeznaczy-
liśmy 18,6 mln zł na dotacje na 
rozwój infrastruktury badawczo-
-rozwojowej pomorskich uczelni 
wyższych. 

A co z dotacjami np. dla 
start-upów lub osób, które 
chcą uruchomić działalność 
gospodarczą? 

— Dotacje kierujemy głów-
nie do osób bezrobotnych czy 
też pracowników przewidzia-
nych do zwolnienia. Takie osoby 
mogą uzyskać dotacje w wysoko-
ści do 20 tys. zł na rozpoczęcie 
własnej działalności gospo-
darczej. Wsparcie dostępne 
jest w wybranych podmiotach, 
które realizują projekty finan-
sowane ze środków RPO WP 
2014-2020. Listy takich pod-
miotów dostępne są w Punktach 
Informacyjnych Funduszy Euro-
pejskich. Dodatkowo wsparcie 

21 65 13 264 745
miast skorzysta  
z dotacji na rewitalizacje

ponadgimnazjalnych szkół 
zawodowych otrzymało 
wsparcie przy budowie 
infrastruktury i wyposażenia 
pracowni

podmiotów leczniczych 
dostało dotację na 
rozwój infrastruktury 
i zakup specjalistycznego 
wyposażenia

przedsiębiorców  
otrzymało dotacje  
na inwestycje

osób bezrobotnych  
otrzymało wsparcie 
w rozpoczęciu działalności 
gospodarczej
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dla start-upów dostępne jest 
w formie pożyczek. 

Christopher Todd pochwalił, 
że w województwie 
pomorskim zakontraktowano 
już 80 proc. z 2,2 mld euro, 
którymi unia dofinansuje 
pomorskie projekty. Jest 
bardzo dobrze, ale może 
moglibyśmy coś poprawić?

— Będziemy pracować nad 
poprawą realizacji finansowej, 
czyli przyspieszeniem składania 
przez beneficjentów wniosków 
o płatność pośrednią i końco-
wą. Warto pamiętać, że w nie-
których obszarach idzie nam to 
bardzo sprawnie – to np. kwestie 
energetyczne, ale nieco gorzej 
wygląda rozliczanie projektów 
dotyczących modernizacji linii 
kolejowych, czy też wdrażania 
systemów informatycznych 
w służbie zdrowia. 

Czy podczas posiedzenia 
Komitetu Monitorującego 
poruszaliście też inne 
związane z naszym regionem 
tematy?

— Nie mogło zabraknąć tema-
tu drogi S6. Christopher Todd 
zapewnił, że Komisja Europejska 
jest żywo zainteresowana tą in-
westycją, a konkretnie realizacją 
całej drogi S6 od Szczecina do 
Trójmiasta wraz z wykluczony-
mi przez rząd odcinkami pomię-
dzy Koszalinem a Lęborkiem. 
Dowiedziałem się również, że 
w tej sprawie systematycznie 
interweniuje Prezydent Słupska 
Robert Biedroń. Wspólnie może-
my więcej i widać, że nasze in-
terwencje dają konkretny efekt. 
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Pomorze 
liderem!

Z MIECZYSŁAWEM STRUKIEM
marszałkiem województwa 
pomorskiego, rozmawia  
Emilia Stawikowska.

Komisja Europejska wysoko 
ocenia osiągnięcia Regional-
nego Programu Operacyj-

nego WP. Praktycznie w całym 
regionie możemy zobaczyć po-
zytywne rezultaty projektów 
finansowanych przez UE. Pro-
jektów, które przynoszą rze-
czywistą zmianę zarówno pod 
względem gospodarczym, jak 
i społecznym. Województwo 
pomorskie wyraźnie pokazu-
je, że unijna polityka spójności 
stymuluje wzrost i zatrudnienie 
oraz aktywizuje potencjał re-
gionalny. Fundusze europejskie 
mają istotny wpływ na codzien-
ne życie mieszkańców regionu. 
Wszyscy – od przedszkolaków 
po seniorów, od przedsiębiorców 
po naukowców, od rowerzystów 

Robert Biedroń
Prezydent Słupska

Christopher 
Todd

dyrektor wydziału 
ds. Polski w Dyrekcji 

Generalnej ds. 
Polityki Regionalnej 
i Miejskiej w Komisji 

Europejskiej

Gigantyczny skok dla Słupska

Pomorskie ocenione 
na piątkę z plusem

Ś rodki unijne to szansa na 
gigantyczny skok w roz-
woju Słupska. Dotychczas 

dzięki perspektywie finansowej 
2014-2020 nasze miasto pozy-
skało ok. 190 mln zł na projek-
ty o łącznej wartości ponad 270 
mln zł. Co ważne, obejmują one 
niemal wszystkie dziedziny funk-
cjonowania miasta i  przyczy-
niają się zarówno do rozwoju 
społeczno – gospodarczego, jak 
i do poprawy jakości środowiska 
i zmniejszenia kosztów utrzyma-
nia infrastruktury. Wśród tych 
ostatnich warto wymienić dwa 
kompleksowe projekty realizo-
wane w ramach RPO WP 2014-
2020 obejmujące efektywność 
energetyczną, w tym między in-
nymi zmodernizowanie syste-
mów oświetlenia zewnętrznego 
(modernizacja 3260 punktów 

świetlnych na terenie miasta) 
i termomodernizację 22 obiek-
tów użyteczności publicznej  
w ramach MOF. Niebagatelną 
rolę dla miasta i regionu ode-
gra też realizowany do 2022 r. 
projekt obejmujący powstanie 
węzła transportowego integru-
jącego różne środki transportu 
zbiorowego. 

Inwestycje w infrastrukturę to 
jednak nie wszystko. Kluczowe 
dla mnie i mojego zespołu jest  
inwestowanie w kapitał ludz-
ki. Realizacja zintegrowanego 
projektu rewitalizacji za blisko 
76 mln zł przyczyni się m.in. do 
stworzenia miejsc służących 
kształtowaniu aktywności spo-
łecznej i gospodarczej, integracji 
międzypokoleniowej mieszkań-
ców oraz stworzenia komplek-
sowej oferty społecznej. 

po pasażerów samolotów – mają 
szansę na korzystanie z efek-
tów wysokiej jakości projektów 
wspieranych z funduszy unij-
nych. Województwo pomor-
skie jest liderem w kontraktacji 
środków unijnych, doskonale 
wykorzystując szansę związa-
ną z dotacjami. I co ważne – nie 
spoczywa na laurach. Dalsze 
sprawne wykorzystanie i inwe-
stowanie funduszy unijnych, któ-
re są dostępne jeszcze w obecnej 
perspektywie przyczyni się do 
jeszcze intensywniejszego roz-
woju regionu, poprawy życia 
mieszkańców, a także wspomo-
że negocjacje i planowanie nowej 
polityki spójności po 2020. Jest 
jeszcze wiele rzeczy, których 
wspólnie możemy dokonać.

Polecamy również:

najważniejsze informacje
z naszego regionu

Emilia Stawikowska
redaktor prowadząca
e.stawikowska@pomorskie.eu

Michał Piotrowski
rzecznik prasowy UMWP
m.piotrowski@pomorskie.eu

Katarzyna Piotrowska
szefowa redakcji serwisu
www.pomorskie.eu
k.piotrowska@pomorskie.eu

Sławomir Lucewicz
dyrektor Departamentu Promocji
i Komunikacji Społecznej
s.lucewicz@pomorskie.eu

Wersja elektroniczna gazety dostępna na stronie internetowej:
www.pomorskie.eu

Artykuły można powielać i dostarczać innym zainteresowanym  
organizacjom za podaniem źródła.

tel. 58 32-68-536, 58 32-68-539, e-mail: redakcja@pomorskie.eu
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