
Fundusze unijne 

z przeznaczeniem na 

działania inwestycyjne



RPO WZ 2014 - 2020

Program Regionalny - jedna z metod realizacji 

Strategii Rozwoju WZ do roku 2020. 

Wsparcie pochodzące z Programu koncentruje 

się na trzech podstawowych obszarach: 

gospodarka, infrastruktura i społeczeństwo



.
OSIE PRIORYTETOWE

EFRR/EFS

I. Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie

II. Gospodarka niskoemisyjna

III. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

IV. Naturalne otoczenie człowieka

V. Zrównoważony transport

VI. Rynek pracy

VII. Włączenie społeczne

VIII. Edukacja 

IX. Infrastruktura publiczna

Informacje o Programie:

www.rpowz.pl/o-programie



9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności 

I obszarów miejskich i wiejskich

Cel szczegółowy:

Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności 

zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne

Typy projektów:

Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów 

rewitalizacji jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące 

wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru. 



W ramach projektu wspierane będą m.in.

- przebudowa lub adaptacja zdegradowanych budynków                    

i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR- ami,

- zagospodarowanie lub zmiana zagospodarowania 

terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im 

nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, 

edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. 



Alokacja:18 690 000 €

TYP BENEFICJENTÓW: 

- jednostki samorządu terytorialnego,

ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, 

- przedsiębiorcy, 

- organizacje pozarządowe, 

- jednostki sektora finansów publicznych, 

- kościoły i związki wyznaniowe, 

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS

- instytucje kultury

Publikacja ogłoszenia 28.09.2018 

Nabór wniosków:  30.10.2018  - 04.01.2019 



W ramach tego działania

realizowane będą wyłącznie projekty 

wynikające z Programów Rewitalizacji 

Ponadto, działania te będą rozszerzeniem – uzupełnieniem działań                       

o charakterze społecznym, realizowanych w ramach wsparcia EFS                          

w osiach priorytetowych VI, VII i VIII. 

Rozstrzygająca o wsparciu będzie tu komplementarność projektów 

składanych do realizacji w ramach działania 9.3                                                          

z projektami realizowanymi ze wsparcia EFS. 

W ramach działania 9.3 preferowane do wsparcia 

są gminy położone w SSW



Projekt „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21

w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki”

złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego – Działanie 9.3 Wspieranie

rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich

społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Inwestycja realizowana będzie w partnerstwie trzech podmiotów:

Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (wnioskodawca – partner wiodący)

oraz Gminy Miasto Stargard (partner projektu) i Stargardzkiego

Centrum Kultury (partner projektu i operator Stargardzkiego

Centrum Nauki po zakończeniu jego realizacji).

Wartość projektu: ok 7,8 mln zł

Wnioskowane dofinansowanie: 4 mln zł



Planowana inwestycja polega na rewitalizacji zabytkowej kamienicy przy

ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie i utworzenie w niej

Stargardzkiego Centrum Nauki z nowoczesną ofertą kulturalno-edukacyjną.

Projekt jest odpowiedzią na problemy społeczne, przestrzenne

i gospodarcze obszaru rewitalizacji „Śródmieście-Starówka”.

Zostały one zidentyfikowane w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy

Miasto Stargard na lata 2016-2026.

Są związane m.in. z brakiem infrastruktury publicznej z ofertą kulturalno-

edukacyjną odpowiadającej na potrzeby mieszkańców obszaru, a tym

samym miejsca integracji społecznej.



Projekt ma wpływ na rozwiązanie 

problemów obszaru rewitalizacji 

określonych w GPR

- bezrobocie i ubóstwo: rozwiązania w dziedzinie 

edukacji (spotkania dot. promocji kształcenia zawodowego

i nowych technologii), które przyczynią się do kształtowania 

kompetencji kluczowych,

- bezdomność: rozwiązanie problemu poprzez warsztaty ukazujące konsekwencje 

społeczne związane z bezdomnością; zajęcia niwelujące niepożądane postawy, ww. 

działania przeciw ubóstwu,

- przemoc w rodzinie i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych:

rozwiązanie problemu poprzez atrakcyjną taryfę biletową dla rodzin i warsztaty dla np. 

młodzieży i rodziców. Warsztaty dotyczyć będą możliwości zdobycia wiedzy technicznej, 

nauki zawodu itp.

- problemy wynikające ze starości: rozwiązanie problemu poprzez dyspozycyjność 

przewodników na wystawie, brak barier architektonicznych w dostępie do SCN, 

warsztaty dot. wykluczenia cyfrowego.



Program Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020

Krajowy program wspiera:

• gospodarkę niskoemisyjną, 

• ochronę środowiska,

• przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu,

• transport i bezpieczeństwo energetyczne

Środki unijne z programu przeznaczane są również w ograniczonym 

stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa 

kulturowego

Informacje o programie: 

www.pois.gov.pl



Program współpracy Interreg VA 

Niemcy/Maklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska w 

ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Ideą Programu jest rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy 

instytucjami i administracją we wszystkich obszarach życia 

społecznego oraz spotkania pomiędzy mieszkańcami obszaru wsparcia

Informacje o Programie:

Interreg5a.info/pl/



Fundusz Małych Projektów (FMP) 

wdrażany wspólnie przez pracowników Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu Pomerania (Partner wiodący) i pracowników Związku Komunalnego 

Europaregion POMERANIA (Parter projektu), którzy współtworzą Biuro 

Funduszu Małych Projektów. 

Biuro FMP jest miejscem przyjmowania, opracowywania i zatwierdzania 

wniosków. 

Informacje o projekcie:

pomerania.home.pl/wordpress/pl/informacje-o-projekcie/



Zagospodarowanie Skweru Ojca Świętego 

Jana Pawła II oraz fragmentu Parku Bolesława

Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia 
atrakcyjności turystycznej szlaku Stargard – Klejnot Pomorza

Budżet zadania: 1 337 798,06 zł

Wartość dofinansowania: 569 202,89 zł



Przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego 

w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia 

atrakcyjności turystycznej Szlaku Klejnot Pomorza

Budżet zadania: 2 772 020,91 zł

Wartość dofinansowania: 1 218 383,78 zł



Stargard Klejnot Pomorza – rewitalizacja 

Ratusza Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim

Budżet zadania: 4 108 320,85 zł

Wartość dofinansowania: 1 431 973,91 zł



Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu 

Kultury im. Mariusza Zaruskiego 

wraz z częściową zmianą zagospodarowania 

w Stargardzie Szczecińskim

Budżet zadania: 5 924 450,43 zł

Wartość dofinansowania: 4 331 166,63 zł



Remont murów obronnych przyległych 

do Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim 

(Etap II)

Budżet zadania: 440 353,46 zł

Wartość dofinansowania: 329 517,03 zł



Stargard Klejnot Pomorza – Renowacja 

historycznej zabudowy miasta – remont murów 

obronnych przy ulicy Strażniczej i Sukienniczej 

w Stargardzie Szczecińskim stanowiących 

Pomnik Historii

Budżet zadania: 1 425 670,65 zł

Wartość dofinansowania: 1 066 254,86 zł



Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont 

i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim 

oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze 

Franciszkanów (840 m²) w Neubrandenburgu 
oraz Bastei (360 m²) w Stargardzie Szczecińskim

Budżet zadania: 9 836 415,81 zł

Wartość dofinansowania: 8 080 906,29 zł



Bramy które łączą – renowacja Bramy Wałowej 

w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa 

Bramy Młyńskiej w Bernau

Budżet zadania: 2 300 252,91 zł

Wartość dofinansowania: 1 903 133,58 zł



Niemiecko-Polskie Centrum Szkół Muzycznych 

Stargard Szczeciński/miasto hanzeatyckie Stralsund
- zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego

Budżet zadania: 4 776 656,20 zł

Wartość dofinansowania: 3 844 205,33 zł



Projekty planowane do realizacji 



Biblioteka bez granic

Projekt zakłada rozszerzenie współpracy pomiędzy Książnicą Stargardzką 

w Stargardzie, a Biblioteką Gimnazjalną w Stralsundzie,

poprzez stworzenie wspólnej biblioteki cyfrowej, której zasoby będą 

dostępne w sieci. Projekt ma na celu wzrost atrakcyjności wspólnego 

dziedzictwa kulturowego Stralsundu i Stargardu.

Ramy czasowe projektu: 2020-2022

Szacunkowa wartość 

po stronie polskiej:  5 000 000,00 zł

Poziom dofinansowania: 85%



Trasa muzealna

Rewaloryzacja zabytkowego systemu umocnień

obronnych miasta Stargard

stanowiących pomnik historii wraz z nadaniem

ich nowych funkcji użytkowych

Projekt planowany do złożenia w ramach Funduszy EOG/Funduszy Norweskich

20 grudnia 2017r. Zostały podpisane międzyrządowe umowy 

na wdrożenie środków pochodzących z Funduszy Norweskich

i EOG w Polsce. 

Na projekty z zakresu kultury zaplanowano wsparcie

w wysokości 75 mln euro

Poziom dofinansowania: 85%



Transgraniczny Most Przyszłości 

– utworzenie polsko-niemieckich Centrów 

Orientacji Zawodowej i Zarządzania Zdrowiem 

w Euroregionie Pomerania.

Projekt ma na celu współpracę i wymianę doświadczeń 
między szkołami z Polski i Niemiec (SP NR 2 w Stargardzie oraz Zespół Szkół 
Zawodowych w Eberswalde. 

Wspólne spotkania, edukacja zdrowotna i zawodowa mają na celu 
budowanie postaw integracji wśród dzieci a także pogłębianie wiedzy 

zawartej we wspólnym, bilateralnym programie prozdrowotnym. 

.

W ramach projektu przy SP nr 2 powstanie boisko 
wielofunkcyjne i parkingi, a w budynku szkoły 
utworzone zostanie Centrum Edukacji Zawodowej i 

Zarządzania Zdrowiem, wybudowana będzie 
również winda. Część sal lekcyjnych i 
rehabilitacyjnych wyposażona będzie w 
nowoczesny sprzęt do nauki języka niemieckiego 
oraz nabywania umiejętności zawodowych.
Wartość projektu 

Ramy czasowe projektu: 2019-2021

Wartość po stronie polskiej: ok 5 300 000,00 zł

Poziom dofinansowania: 85%



Zintegrowane centrum przesiadkowe 

w Stargardzie Szczecińskim

Ramy czasowe projektu: 2016-2019

Szacunkowa wartość: 23 000 000,00 zł

Poziom dofinansowania: 67 %

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości osób 

rezygnujących z transportu indywidualnego na rzecz transportu 

publicznego oraz ułatwienie dostępu do zintegrowanej 

komunikacji miejskiej i pozamiejskiej w celu usprawnienie 

dotarcia do miejsc pracy i nauki mieszkańcom SOM. 



Urząd Miejski w Stargardzie 

ul. Czarnieckiego 17

73-110 Stargard Szczeciński


