
Konsultacje Społeczne Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013)

RPO  WP  2007-2013  jest  kontynuacją  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR) w ramach, którego będzie się można ubiegać się o pomoc w dofinansowaniu 
projektów ze środków finansowanych z Unii Europejskiej. Dla zapewnienia udziału w jego tworzeniu 
wszystkich zainteresowanych partnerów, powstały w tym celu Powiatowe Zespoły Robocze ds. RPO 
powołane  przez  poszczególnych starostów.  Skupiają  one  m.in.  przedstawicieli  gmin,  powiatów, 
organizacji społecznych i gospodarczych oraz innych ważnych środowisk społeczności lokalnych.

Pracom PZR ds. RPO WP 2007-2013 przewodniczy Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego Pan 
Edward Adamczyk. Ponadto w skład PZR wchodzą przedstawiciele m.in.: Powiatu  Nowodworskiego, 
miasta i gminy Nowy Dwór Gd., miasta Krynicy Morskiej, gmin: Stegny,  Sztutowa i Ostaszewa, 
Powiatowej  Komendy  Policji,  Pomorskiego  Towarzystwa  Miłośników  Kolei  Żelaznych,  Muzeum 
„Stutthof"  i  Fundacji  „Wróć".  W  ramach  tego  Zespołu  opiniowanie  są  zapisy  kolejnych  wersji 
Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Ponadto 
przedstawiane są uwagi i propozycje aktualizacji tychże zapisów.

Nowodworski  Powiatowy  Zespół  Roboczy  ds.  RPO  WP  2007-2013  przedstawił  również  do 
"uwzględnienia swoją listę projektów, które będą ubiegały się o dofinansowanie w ramach tego 
programu. Zdecydowana większość projektów są to propozycje dotyczące rozwoju infrastruktury 
lokalnej,  ochrony środowiska, edukacji  i  sportu.  Ważną pozycję na tej  liście stanowią również 
projekty dotyczące rozwoju regionalnej infrastruktury drogowej oraz infrastruktury wzmacniającej 
potencjał turystyczny. Szacunkowa wartość wszystkich przedstawionych projektów wynosi ok. 200 
min EURO.

Podsumowaniem  prac  Powiatowego  Zespołu  Roboczego  ds.  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  w dniu 25 maja br. o godz. 
11°° w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gd., będzie regionalna 
konsultacja  społeczna  Projektu  RPO  WP  2007-2013.  Spotkanie  to  z  władzami 
samorządowymi województwa pomorskiego z partnerami naszego powiatu, będzie miało na celu 
m.in. zapoznanie się samorządu wojewódzkiego z naszymi najważniejszymi projektami, które są 
niezbędne do zrealizowania na terenie powiatu oraz przedstawienie opinii i propozycji dotyczących 
zapisów projektu RPO WP 2007-2013.


