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Dotychczas pozyskaliśmy 

 Wartość realizowanych projektów:  

 

1,542 mld zł 

 

 Wartość pozyskanego dofinansowania:  

 

1,202 mld zł 
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Budowa rozproszonych odnawialnych źródeł energii na 

terenie ZMIGDP 

Celem projektu będzie  budowa odnawialnych źródeł energii w 

budynkach administracji publicznej w celu ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń oraz zwiększenia produkcji energii pochodzącej 

z OZE w bilansie energetycznym kraju. 

 

Wartość projektu 55 mln zł 

Możliwe finansowanie: POIŚ OŚ I.4.1, RPO III.4.1,  

NFOŚiGW, WFOŚiGW 

Okres realizacji projektu 2015-2020. 
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Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii  - wsparcie dla 

przedsiębiorstw 

Projekt zakłada wsparcie dla przedsiębiorstw przeprowadzających  

modernizację przedsiębiorstw z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii.  

Realizacja projektu wpłynie na: 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynków   

 zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza CO2, NOx i pyłami 

 zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej. 

 wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie 

energetycznym. 

 

Wartość projektu: 55 mln zł 

Możliwe finansowanie: POIŚ OŚ I.4.1, RPO III.4.1, NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

Okres realizacji projektu 2015-2020. 
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Termomodernizacja obiektów na terenie ZMiGDP   
W ramach projektu finansowane będzie m.in. : 

 docieplenia obiektów poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych 

na poddaszach oraz ocieplenie stropów i stropodachów,  

 wymiany okien i drzwi zewnętrznych, 

 wymiana i modernizacja źródeł ciepła, 

 instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji  

Projekt skierowany do administracji publicznej, spółdzielni mieszkaniowych oraz 

wspólnot 

mieszkaniowych. 

 

Wartość projektu: 115 mln zł 

Możliwe dofinansowanie: POIŚ OŚ I.4.3, RPO III.4.3,  

NFOŚiGW, WFOŚiGW 

Okres realizacji projektu 2015-2020. 
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Zagospodarowanie wód opadowych na terenie gmin zrzeszonych  

w  ZMiGDP 

   
W ramach projektu możliwa będzie budowa: 

 Systemów zbierania i retencjonowania wody opadowej 

 Budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 

 

Wartość projektu: 15 mln zł 

Możliwe dofinansowanie: POIŚ OŚ II.5.2,  

NFOŚiGW, WFOŚiGW 

Okres realizacji projektu 2015-2020. 
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Ochrona różnorodności  ekologicznej i ekosystemów na obszarze 

dorzecza Parsęty  

 
 
 
 
 
 
 

Celem projektu będzie:                                                                                                                              

 czynna ochrona gatunków zagrożonych występujących na obszarze dorzecza 

Parsęty m.in. troci i łososi, poprzez budowę tarlisk,  przepławek oraz 

podejmowanie działań przeciwdziałających kłusownictwu i antropopresji na 

obszarach cennych przyrodniczo                      

  likwidacja gatunków inwazyjnych (m.in. barszcz sosnowskiego) 

  edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat konieczności ochrony 

bioróżnorodności poprzez zajęcia edukacyjne prowadzone w szkołach (utworzenie 

Izb Bioróżnorodności) oraz ośrodkach edukacji ekologicznej. 

www.parseta.org.pl 

Wartość projektu: 5 mln zł 

Możliwe dofinansowanie: POIŚ OŚ 

II.5.2/6.4, RPO OŚ V.6.4, NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

Okres realizacji projektu 2015-2020. 
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Wsparcie organizacji komunikacji podmiejskiej 

W ramach projektu planowane jest: 

 wsparcie zakupu, modernizacja niskoemisyjnego taboru autobusowego  

 budowa i rozbudowa węzłów przesiadkowych. 

 

 

Wartość projektu: 24 000 000 zł 

Możliwe dofinansowanie: RPO OŚ III.4.5, POIŚ III.4.5 

Okres realizacji projektu 2015-2020. 
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Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na trasie 

Szlaku Solnego 

Celem Projektu będzie rewitalizacja i odrestaurowanie zabytkowych 

obiektów  znajdujących się na trasie historycznego Szlaku Solnego 

oraz starówek miejskich i zabytkowych parków 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności obiektów 

dziedzictwa kulturowego na terenie Szlaku Solnego.  

Odrestaurowane zabytki, takie jak obiekty sakralne, parki, zabytkowe  

kamienice, zamki, dwory i pałace zostaną udostępnione zwiedzającym.  

W odrestaurowanych obiektach zostaną utworzone muzea,  

Centra kulturalne, obiekty noclegowe i gastronomiczne. 

 

Wartość projektu: 200 mln zł  

Możliwe dofinansowanie: POIŚ, RPO OŚ V.6.3,  

Interreg V 

Okres realizacji projektu 2015-2020. 
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Budowa i modernizacja sieci dróg na terenie ZMiGDP 

 Obwodnica Szczecinka 

 Generalny remont drogi nr 173 Połczyn Zdrój – 

Drawsko Pom. 

 Drogi Powiatowe 

 

 

Wartość projektu 1 mld zł 

Możliwe dofinansowanie: RPO, POIŚ IV.7.1 

Okres realizacji projektu 2015-2020. 
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Wsparcie dla parków technologicznych i klastrów 

przedsiębiorczości 

Projekt polegać będzie na: 

 Utworzenie Szczecineckiego Parku Przemysłowo-

Technologicznego 

 Rozwój Szczecineckiego Klastra Meblowego 

 Uzbrojenie terenów Parku Inwestycyjnego w Białogardzie  

(w tym budowa hal pod wynajem) 

 

Wartość projektu: 232 mln zł 

Możliwe dofinansowanie: RPO, POIR III.1.2 

Okres realizacji projektu 2015-2020. 
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Utworzenie Centrów Aktywności Cyfrowej na terenie gmin 

zrzeszonych w ZMiGDP 

Projekt zakłada dostarczenie, instalację i serwisowanie sprzętu komputerowego 

oraz 

niezbędnego oprogramowania, pokrycie kosztów dostępu do Internetu oraz 

sfinansowanie wynagrodzeń trenerów w utworzonych Centrach Aktywności 

Cyfrowej. 

 W ramach projektu prowadzona będzie szeroko pojęta e-aktywizacja 

społeczna 

 Centra Aktywności Cyfrowej będą tworzone na podstawie dotychczas 

stworzonych punktów przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu w ramach 

projektów „Wrota Parsety I” - ZPORR, oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu…” – POIG 8.3. 

 

Możliwe dofinansowanie:  

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, III.5  

Okres realizacji projektu 2015-2020 
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Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej w ZMiGDP 

Zbudowany system Związku w ramach projektu „Wrota Parsęty II” jako jedyny w 

województwie i jeden z nielicznych w Polsce kompleksowo obsługuje gminy w 

zakresie planowania przestrzennego.  

System może być bazą dla rozwiązania zastosowanego w całym województwie. 

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego systemu informacji przestrzennej 

polegającą na: 

 Digitalizacji danych gmin o charakterze przestrzennym 

 Rozbudowa systemu o kolejne gminy 

 Integracja systemu z systemami wewnętrznymi gmin 

 Zakup niezbędnego sprzętu dla gmin 

 Podnoszenie kompetencji pracowników gmin 

Wartość projektu: 8 mln zł 

 

 

 

Możliwe dofinansowanie: RPO II.2,  

Okres realizacji projektu 2015-2020. 
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Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na 

terenie Dorzecza Parsęty - etap II 

Projekt zakłada kontynuację budowy ścieżek rowerowych po nasypach dawnej 
kolejki 

wąsko- i normalnotorowej oraz wzdłuż historycznego Szlaku Solnego. 
Proponowane trasy 

przebiegają przez obszary cenne przyrodniczo (Natura 2000, Parki 
krajobrazowe). W 

ramach projektu planowane jest również zagospodarowanie ścieżek w elementy 
małej 

infrastruktury (stoły, ławy, wiaty, kosze na śmieci, stojaki na rowery, wieże 
widokowe, tablice 

informacyjne).  
 

Planowana jest również budowa odcinka łączącego ścieżki z Międzynarodowym 

Nadmorskim Szlakiem Rowerowym R-10. 

 

Wartość projektu 100 mln zł 

Możliwe dofinansowanie: RPO V.6.4,  

RPO III.4.5, Interreg V 

Okres realizacji projektu 2015-2020. 
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Zagospodarowanie terenów cennych przyrodniczo w dorzeczu 

Parsęty - Etap II 

 W ramach projektu planowana jest budowa kolejnych przystani wodnych na 

rzekach i jeziorach Dorzecza Parsęty wraz z niezbędną infrastrukturą. 

 

 

Wartość projektu: 20 mln zł 

Możliwe dofinansowanie: RPO V.6.4, Interreg V 

Okres realizacji projektu 2015-2020. 
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Budowa regionalnego zespołu placówek dziennego  

i całodobowego pobytu dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną 

Projekt zakłada utworzenie zespołu placówek dziennego i całodobowego pobytu  

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w skład których wchodziłby:  

żłobek, przedszkole, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, szkoła  

przysposabiająca do pracy, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz DPS lub  

mieszkania chronione.  

Zakłada się, że pod opieką placówki rocznie znajdowałoby się do 120 

pensjonariuszy.  

Powstanie w/w zespołu  placówek jest zamierzeniem innowacyjnym na terenie  

województwa, a nawet kraju, dotychczas nie powstała placówka, która 

oferowałaby wszechstronną pomoc i opiekę dla osób z niepełnosprawnością 

Intelektualną (umiarkowaną, znaczną i głęboką) od chwili urodzenia, aż do śmierci.  

 

Wartość projektu: ok. 45 mln zł 

Możliwe dofinansowanie: RPO IX.9.1 

Okres realizacji projektu 2015-2020. 
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Wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego 

Celem realizacji projektu będzie: 

 ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej 

 zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

 zwiększenie dopasowania systemów  kształcenia i szkolenia do potrzeb 
rynku pracy m.in. poprzez poprawę jakości kształcenia i szkolenia 
zawodowego 

 utworzenie i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę 
zawodu, realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.  

 przeciwdziałania rozwarstwieniu społecznemu w edukacji, w tym wsparcie 
placówek z terenów defaworyzowanych 

 wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, w tym poprzez działania 
służące indywidualizacji podejścia do ucznia 

 tworzenia / doposażenia bazy warsztatowej szkół zawodowych. 

 

Wartość Projektu: ok. 20 mln zł 

Możliwe dofinansowanie: RPO X.10.3 

Okres realizacji projektu 2015-2020. 
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Kontynuacja działalności Centrum Usługowo-Doradczego  

Od 2006 roku w strukturach Związku funkcjonuje Centrum Usługowo-
Doradcze dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  

 

W kolejnych latach działalność Centrum będzie skupiała się na  

następujących działaniach: 

 Udział w polsko-niemieckich targach, imprezach, seminariach 

 Organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń dla przedsiębiorców 

      następującej tematyce: 
o Jak napisać dobry biznesplan? 

o Rozliczania z US, 

o Rozliczenia z ZUS, 

o Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i w Niemczech 

o Prawo Pracy w Polsce i w Niemczech 

 Organizacja polsko-niemieckich konferencji połączona z wymianą doświadczeń 

 Ekspedycje polskich i  niemieckich przedsiębiorców 

 Bieżące doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw ( w tym z zakresu 
aplikowania o środki unijne) 

 

Wartość projektu: ok. 450 tys. zł 

Możliwe dofinansowanie: Interreg V  

Okres realizacji projektu 2015-2020. 
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Rewitalizacja zabytkowej wieży ciśnień w Szczecinku 

Przedsięwzięcie zakłada rewitalizację zabytkowej wieży wraz z 

dostosowaniem i utworzeniem obserwatorium astronomicznego 

im. Adama Giedrysa (przeniesienie istniejącej infrastruktury 

obserwatorium astronomicznego przy ul. Kościuszki w 

Szczecinku). 

 

 

Wartość projektu 4,5 mln zł 

Możliwe dofinansowanie: RPO IX.9.2, POIŚ 

Okres realizacji projektu 2015-2020. 
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GEOPARK Polodowcowa kraina Drawy i Dębnicy jako 

regionalny produkt turystyczny  

Projekt polegać będzie na: 

  wyznaczeniu miejsc istotnych pod względem 

naukowym dla geologii, ekologii, archeologii i kultury. 

Miejsca te noszą nazwę geostanowisk i tworzą 

powiązaną ze sobą sieć, będącą podstawą 

atrakcyjnego produktu. 

 budowa tras łączących punkty 

 budowa infrastruktury turystycznej 

 

Możliwe dofinansowanie: RPO V.6.4, POIŚ 

Okres realizacji projektu 2015-2020. 
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Rozbudowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w 

Białogardzie 

Projekt polega na: 

 Budowie krytej pływalni 

 Budowie zespołu boisk sportowych oraz modernizacji 

istniejącej infrastruktury 

 

Wartość projektu 37 mln zł 

Okres realizacji projektu 2015-2020. 
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Centrum Nauki i Techniki ENERGIA 

Centrum Nauki i Techniki ENERGIA to projekt ponadregionalny. 

Będzie to centrum edukacji ekologicznej, przyrodniczej, 

geologicznej – 

które pokaże szerokie spektrum różnorodnych procesów, zmian i 

przemian zachodzących w przyrodzie.  

Wszystko to będzie możliwe poprzez zastosowanie najnowszych 

zdobyczy techniki, dostępnych urządzeń 

 interaktywnych.  

 

 

Szacunkowa wartość  

przedsięwzięcia: 64 mln zł 

Możliwe dofinansowanie: 

 RPO V.6.3, POIŚ, INTERREG 

Okres realizacji projektu 2015-2017. 
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Dziękuję za uwagę! 
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