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Miliony na inwestycje w infrastrukturę 
na rzecz rozwoju gospodarczego

Inwestycje 

Dobrze uzbrojony teren inwe-
stycyjny może być kartą prze-
targową w zabieganiu o inwe-
storów. Przykład? W Pile 
i Łubowie już powstają specjal-
ne tereny pod przyszłe inwe-
stycje. Teraz szansę mają inne 
samorządy z Wielkopolski. 

K
onkurs w ramach Pod-
działania 1.3.3 „Infra-
struktura na rzecz roz-
woju gospodarczego” 
trwa jeszcze do 8 czer-

wca. Adresowany jest  do tych 
podmiotów, jednostek samo-
rządu terytorialnego, ich związ-
ków, stowarzyszeń, które przed-
stawią projekty, mające tworzyć 
kompleksowo nową i rozwijać 
istniejącą infrastrukturę na rzecz 
rozwoju gospodarczego. Dobrze 
przy tym, jeśli będą one doty-
czyły regionalnych specjalizacji. 
Wskazane też, by te działania 
były skupione na nieużytkach 
zlokalizowanych w pobliżu in-
westycji transportowych, takich 
jak autostrady, drogi szybkiego 
ruchu, linie kolejowych, na tere-
nach zdegradowanych i wyma-
gających rewitalizacji.   

Dzięki właśnie tym inicjaty-
wom, potencjalne tereny inwe-
stycyjne będą uporządkowane 
i przygotowane do pełnienia 
nowych funkcji, uzbrojone w 
media i w sieci komunikacyjne, 
a także w inne wyspecjalizo-
wane infrastruktury technicz-
ne, a ponadto – objęte odpo-
wiednimi kampaniami promo-
cyjnymi.  

Łączna pula do podziału to 
30 milionów złotych.   

Łubowo już na półmetku!  
O tym, że warto wziąć udział w 
konkursie świadczą przykłady 
beneficjentów z poprzednich na-
borów WRPO 2014+.  

Piła otrzymała ponad 11 mi-
lionów złotych dofinansowania 
na projekt pn. „Rewitalizacja ob-
szarów poprzemysłowych na te-
renie miasta Piły – rozwój strefy 

przemysłowej Piła południowo 
– wschodnia”, podczas gdy gmi-
na Łubowo 12 milionów złotych 
na projekt „Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych na terenie Gmi-
ny Łubowo przeznaczonych do 
włączenia do Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
INVEST-PARK – Podstrefa 
Łubowo”. 

W Łubowie projekt jest reali-
zowany zgodnie z założeniami: 
prace trwają w rejonie Węzła 
Łubowo przy drodze ekspreso-
wej S5, obecnie ekipy pracują 
przy budowie budynku stacji uz-
datniania wody oraz wodociągu, 
kanalizacji sanitarnej i przygoto-
wawcze do budowy dróg.  

Jak mówi wójt Andrzej Łozo-
wski, już wykonano około 50 
procent sieci kanalizacji sanitar-
nej (rurociąg grawitacyjny oraz 
tłoczny), ok. 50 procent sieci ka-
nalizacji deszczowej, ok. 60 pro-
cent  stacji uzdatniania wody, 
i ok. 80 procent sieci wodociągo-
wej z hydrantami.  

W niedługim czasie powsta-
nie docelowe: oświetlone drogi 
ok. 3 km, sieć kanalizacji desz-
czowej ok. 3,3 km, sieć kanaliza-
cji sanitarnej ok 4 km, sieć wodo-
ciągowa ok. 3,2 km, sieć elektry-
czna i teletechniczna ok 1,5 km, 

a także stacja uzdatniania wody 
dla terenów strefy.    

– Przebieg pracy odbywa się 
zgodnie z harmonogramem 
i sądzę, że w końcu czerwca – 
na początku lipca będzie zakoń-
czona – zapewnia wójt Andrzej 
Łozowski. – Jesteśmy w kontak-
cie z dysponentem działek pań-
stwowych, tereny są przygoto-
wywane do sprzedaży, i w usta-
lonym czasie będą uzbrojone. 
Do tego niedługo zainstalowane 
będzie tu oświetlenie, później 
też ma być podłączana sieć ga-
zowa. 

Piła dobrze inwestuje 
W Pile  inwestycja polega na wy-
posażeniu terenu inwestycyj-
nego w rejonie ulicy Młodych 
w niezbędną wewnętrzną infra-
strukturę drogową wzdłuż któ-
rej zostaną wykonane chodniki. 
Tym ostatnim towarzyszyć bę-
dą ścieżki rowerowe, sieć wodo-
ciągowa, energetyczna, kanali-
zacja deszczowa i sanitarna oraz 
kanał technologiczny dla przy-
szłej infrastruktury kablowej te-
letechnicznej.  

W ramach projektu uzbra-
jany jest teren położony w 
południowo-wschodniej części 
Piły w niewielkiej odległości 

od węzła komunikacyjnego 
dróg krajowych 10 i 11. Jest on 
elementem dużej strefy prze-
mysłowej budowanej w Pile 
o powierzchni ok. 7,4 ha.  

W wyniku inwestycji do 
użytku zostanie oddanych około 
1,4 kilometra rozbudowywa-
nych i wybudowanych dróg 
wewnętrznych, 2 kilometry ka-
nalizacji deszczowej, 1,6 kilome-
tra kanalizacji sanitarnej, 1,6 ki-
lometra  sieci wodociągowej, 
prawie 3 kilometry instalacji 
energetycznej oraz 1,5 kilometra 
kanału telekomunikacyjnego. 
Przygotowane zostaną nowe te-
reny inwestycyjne o powierz-
chni 12,5 ha, co ma spowodować 
polepszenie warunków prowa-
dzenia działalności gospodarczej 
oraz lokowania inwestycji na te-
renach poprze mysłowych.  

Pilski samorząd cieszy się, że 
inwestycja umożliwi rekultywa-
cję nieużytkowanych terenów 
poprzemysłowych, zapobiegnie 
ich dalszej degradacji, zamienia-
jąc je w kompleksowo uzbrojony 
teren inwestycyjny, atrakcyjny 
dla oczekiwań i potrzeb przed-
siębiorców. Przyciągając nowe 
inwestycje w regionie, funkcjo-
nalnie powiąże nieużytkowane 
obszary miasta, i spowoduje ich 
rewitalizację. W efekcie pow-
staną atrakcyjne warunki do lo-
kowania i rozwoju podmiotów 
gospodarczych, i – uwaga miesz-
kańcy Piły i okolic – powstaną 
nowe miejsca pracy!  ¹ 
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Gmina Łubowo realizuje inwestycję wokół Węzła Łubowo

Grzegorz Okoński 

grzegorz.okonski@polskapress.pl

KĘPNO CZEKA 
NA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Przedsiębiorco!  
To już ostatni moment, aby 

zgłosić się na spotkanie 
„Innowacyjna firma. 

Wspieramy 
przedsiębiorców”, które 
odbędzie się 16 kwietnia 

o godzinie 10.15 
w restauracji Kamiński, 

przy ul. ks. P. Wawrzyniaka 
34 w Kępnie. 

Zaprezentowane zostaną  
m.in. możliwości wsparcia 

dla firm z Programu 
Inteligentny Rozwój 

na innowacyjne 
przedsięwzięcia, 

prowadzenie prac 
badawczo-rozwojowych 
oraz na przygotowanie 

i wdrożenie technologii oraz 
fazę inwestycyjną. Możliwe 

też są konsultacje 
indywidualne z ekspertami 
instytucji, które wdrażają 

Fundusze Europejskie.  
Jak zwykle nie zabraknie 

informacji o dotacjach 
i pożyczkach dla 

przedsiębiorców z WRPO 
2014+.  

 
Jesteś zainteresowany? 

Formularz rejestracyjny jest 
dostępny na stronie 

wrpo.wielkopolskie.pl 

WAŻNE SPOTKANIE

POMOC DLA DZIECI 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego wsparł kwotą blisko 

7,6 mln zł z WRPO 2014+ trzy projekty. Pierwszy z nich  
– pn. „Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski 

Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”, 
który Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami 

Nowotworowymi w Poznaniu zrealizuje w partnerstwie ze 
Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu 

Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – wsparty 
został kwotą blisko 6 mln zł. Pozwoli on na powołanie 

Centrum Edukacji Zdrowotnej, a także na wsparcie 
informacyjne, edukacyjne i diagnostyczne dla dzieci 
z chorobą nowotworową oraz osób z ich otoczenia, 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  
Ponadto gmina Trzcianka otrzyma 900 tys. zł wsparcia 
na utworzenie 75 dodatkowych miejsc przedszkolnych, 

a gmina Chocz – 700 tys. na projekt „Idę do szkoły po nowe 
doświadczenia i umiejętności – program rozwoju kompetencji 

3 i 4 latków z terenu Gminy Chocz”.  

WRPO 2014+ DLA ZDROWIA

ZGŁOŚ SIĘ DO DOFE  
Zbliża się piąta edycja Dni 

Otwartych Funduszy 
Europejskich (DOFE), 

zaplanowana na 11-13 maja. 
Żeby do niej dołączyć, 

wystarczy udostępnić swoją 
ofertę za darmo lub ze 

zniżką. Beneficjenci, którzy 
wezmą udział w akcji, będą 

zobowiązani udostępnić 
projekt w co najmniej jednej 

formie (np. darmowe lub 
zniżkowe wejście na teren 

projektu, bezpłatne lub 
zniżkowe korzystanie 
z usług świadczonych 

w ramach projektu, pokazy 
naukowe, warsztaty, 
zmagania sportowe, 

konkursy, zabawy, gry 
miejskie, pikniki czy 

nieodpłatne udostępnienie 
projektu na co dzień 
niedostępnego dla 

odwiedzających, itp.). 
Najciekawsze projekty mogą 
liczyć na audycje w mediach. 
Formularz zgłoszeniowy jest 

dostępny na stronie 
www.dniotwarte.eu  

– do 30 kwietnia!
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