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Komitet Monitorujący w pełnym składzie wraz z obserwatorami 
z Komisji Europejskiej
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1724 umowy o dofi nansowanie 

3,49 mld zł dofi nansowania z EFRR

Komitet Monitorujący RPO
Pierwsze posiedzenie Komi-
tetu Monitorującego Regio-
nalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego 2014-2020 
(RPOWZ) odbyło się 27 
marca 2015 r. w Szczecinie. 
Oprócz członków, ich za-
stępców i  obserwatorów, 
wzięli w  nim udział Wol-
fgang Munch z  Dyrekcji 
Generalnej ds. Polityki Re-
gionalnej i  Miejskiej oraz 
Szymon Pogorzelski, przed-
stawiciel polskiego oddzia-
łu w  Dyrekcji Generalnej 
ds. Zatrudnienia, Spraw 
Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji 
Europejskiej. Olgierd Geblewicz, marszałek wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, jako prze-
wodniczący Komitetu wręczył akty powołania 
uczestnikom. 

Komitet przyjął regulamin funkcjonowania, 
zapoznał się z  RPOWZ 2014-2020 oraz z  pro-
jektem Szczegółowego Opisu Osi Prioryteto-
wych, a  także stanem prac nad wypełnieniem 
warunkowości ex-ante Programu. Omówiono 
także harmonogram naborów, system kryteriów 
oceny projektów oraz koncepcję Zachodniopo-
morskiej Listy Infrastruktury Badawczej na rzecz 
Przedsiębiorstw.

Zaakceptowano też kryteria wyboru projektów 
w ramach działania 6.5 RPO, dotyczących wspar-
cia osób bezrobotnych i znajdujących się w szcze-
gólnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekty te 
mają pomóc w  aktywnym poszukiwaniu pracy 
oraz w zmianie i podnoszeniu kwalifi kacji zawo-
dowych (projekty typu 1: „Instrumenty i  usługi 
rynku pracy realizowane przez publiczne służby 
zatrudnienia”, wynikające z ustawy z 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy, z wyłączeniem robót publicznych). 

Komitet będzie ważnym partnerem Zarządu Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego w  realizacji 
Programu, który oferuje największe w historii re-
gionu wsparcie fi nansowe.

Jak wykorzystujemy fundusze UE
Od początku uruchomienia RPOWZ na lata 
2007-2013 do 30 maja 2015 r. wnioskodawcy 
złożyli 3085 poprawnych pod względem for-
malnym wniosków o  dofi nansowanie. Całkowi-
ta kwota wnioskowanego dofi nansowania to 
5,337 mld zł.

Dotychczas podpisano 1724 umowy o dofi nan-
sowanie. Wartość wsparcia ogółem przekroczyła 
3,75 mld zł, w tym 3,49 mld zł to wartość środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Jest to 98% alokacji EFRR na cały okres 
programowania.

Kwota refundacji dla benefi cjentów na podsta-
wie złożonych wniosków o  płatność wyniosła 
3,12 mld zł, w  tym EFRR to ponad: 2,86 mld zł 
(80% alokacji EFRR). 

Pierwszy nabór w RPO
2 czerwca marszałek województwa wraz z dyrek-
torem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Szczeci-
nie ogłosili pierwszy nabór wniosków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 
Skierowany jest on do powiatowych urzędów 

pracy, które w  tym roku mają do dyspozycji 
40 mln zł na wsparcie osób powyżej 29. roku ży-
cia pozostających bez zatrudnienia. Otrzymają 
one szansę na podwyższenie kwalifi kacji (szkole-
nia), zdobycie doświadczenia (staże) czy otwarcie 
własnej działalności gospodarczej. 

W NUMERZE:

KURS NA ROZWÓJ – województwo 
zachodniopomorskie zainaugurowało 
RPOWZ 2014-2020 

NOWE SZANSE – startują nabory 
kontraktów samorządowych oraz 
wniosków o dofi nansowanie z EFRR  

HARMONOGRAM NABORÓW 
– kiedy będziemy składać wnioski 
o dotację w poszczególnych 
działaniach RPO     

OD INKUBACJI DO EKSPANSJI 
– jak działa Technopark Pomerania 

RPOWZ 2014-2020 W SIECI 
– nowy serwis 

SPRAWDZONE ŹRÓDŁO INFORMACJI   
– jak pomagają Punkty Informacji 
Funduszy Europejskich  

ŁĄCZE DO NOWOCZESNEJ POLSKI  
– oferta Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA   

SEJMIK WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

PATRIOTYCZNIE I SPORTOWO   
– jak obchodziliśmy Dzień Flagi RP
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WPROWADZENIE 

INWESTYCJE W PRZYSZŁOŚĆ

Ostatnie miesiące to intensywne prace nad uruchomieniem nowego Regionalnego Programu Operacyjne-
go, który do roku 2020 wesprze rozwój naszego województwa kwotą 6,7 mld zł. Wraz z  nową pulą fundu-
szy europejskich wspólnie z rządem wprowadziliśmy korzystne zmiany w systemie dystrybucji tych środków. 
RPOWZ jest programem dwufunduszowym – na jego budżet składają się pieniądze z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie wspierał inwestycje zarówno w rozwój 
przedsiębiorczości i budowę infrastruktury, jak też w kapitał ludzki. 

Obok Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wśród instytucji realizujących RPO 
są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Będą one 
pełniły funkcję tzw. Instytucji Pośredniczących.  

Instytucjami Pośredniczącymi staną się także podmioty odpowiedzialne za realizację Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych (ZIT). Zgodnie z wymaganiami polityki spójności Programowi Regionalnemu nadaliśmy 
wymiar terytorialny, a  także koncentrujemy wsparcie na obszarach gospodarki o  największym potencjale. 
Nowe podejście wiąże się z wprowadzeniem właśnie mechanizmu ZIT, który będzie funkcjonować w dwóch 
najsilniejszych ośrodkach regionu: Szczecińskim Obszarze Metropolitarnym oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-
-Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym. Samorządy tworzące te ośrodki będą współdecydowały o wyborze 
projektów, które otrzymają dofi nansowanie z RPO. ZIT sprzyja współpracy i planowaniu. 

Podobnie będą działać kontrakty samorządowe, które mogą zawierać co najmniej trzy graniczące z sobą sa-
morządy (powiaty i  gminy). Rozpoczynamy ich nabór. Czekamy na propozycje, które zwiększą współpracę 
pomiędzy jednostkami samorządowymi i  spowodują, że pojawi się więcej projektów spójnie rozwijających 
większe obszary, a nie dublujących się lub działających punktowo. Razem łatwiej i taniej tworzyć rozwiązania 
transportowe, strefy inwestycyjne i wdrażać programy edukacyjne nakierowane na kształcenie na kierunkach, 
na które lokalny rynek zgłasza zapotrzebowanie. 

25 lat temu w Polsce w rezultacie zmian politycznych i przeprowadzonych reform przywrócono samorządy. 
30 lat temu w Strasburgu przyjęto Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego, która promuje administracyj-
ną i fi nansową niezależność samorządów. Na początku czerwca w Brukseli podczas konferencji Komitetu Re-
gionów i Związku Województw RP debatowaliśmy o potrzebie dalszej decentralizacji fi nansowej oraz wzmoc-
nienia regionów i  miast przez zasadę wielopoziomowego sprawowania rządów. Sprawiłoby to, że regiony 
i miasta jeszcze aktywniej przyczyniłyby się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii. A obywatele UE 
bardziej ufaliby decyzjom podejmowanym na poziomie europejskim.

Otóż na poziomie miast i  gmin naszego regionu ten proces już się rozpoczął. Zbudowaliśmy fundamenty 
współpracy i planowania. Teraz czas na mądre inwestycje, które będą nam służyć także wtedy, gdy skończą 
się wielkie pieniądze z Unii. 

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Zapraszamy do zapoznania się z cyfrową 
wersją biuletynu, wzbogaconą o fi lmy i galerie 

zdjęć. Biuletyn można przeglądać również za 
pomocą urządzeń mobilnych. Wejdź na stronę 

http://online.smartlink.pl/online/rpo 
lub skorzystaj z kodu QR. 
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KURS NA ROZWÓJ

Rozpoczynamy nową perspektywę fi nansową – otwieramy jeszcze niezapisa-

ną grubą księgę. Dzięki pozyskanym funduszom europejskim będziemy dalej 

zmieniać i rozwijać Pomorze Zachodnie – mówił podczas inauguracji Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 marszałek Olgierd Geblewicz.

26 marca w Technoparku Pomerania w  Szczecinie uroczyście za-
początkowano realizację nowego RPO Województwa Zachodnio-
pomorskiego. Na uroczystość przybyli samorządowcy, przedsię-
biorcy i  partnerzy społeczni z  całego regionu. Marszałek Olgierd 
Geblewicz przypomniał swoje doświadczenia z  funduszami unij-
nymi z  okresu przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, 
a  także nawiązał do roku 2007, gdy województwo rozpoczynało 
realizację pierwszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

– Zastanawialiśmy się wtedy, jak będzie wyglądał region i  nasze 
małe ojczyzny. Być może nie wszystko udało się zrobić tak, jak so-
bie wymarzyliśmy, ale bilans zmian z pewnością jest pozytywny – 
mówił marszałek Geblewicz. – Pieniądze to nie wszystko. Potrzebni 

są ludzie z pomysłami, wizją i odwagą – to oni zmieniają świat: sa-
morządowcy, przedsiębiorcy, społecznicy. 

Wyzwania są inne niż 10-15 lat temu. Według marszałka, obecna 
perspektywa nie jest łatwiejsza od poprzedniej. Fundusze na lata 
2014-2020 trzeba dobrze wykorzystać na stworzenie konkurencyj-
nej gospodarki oraz solidarnego i zdolnego społeczeństwa. 25 lat 
przemian miało także swoją cenę: część mieszkańców wojewódz-
twa, przede wszystkim z terenów niegdyś zdominowanych przez 
PGR-y, pozostało na marginesie. Dlatego wyzwaniem jest budowa 
zintegrowanego społeczeństwa. Ważnym celem jest również do-
kończenie procesu modernizacji infrastruktury drogowej, kolejo-
wej, ochrony zdrowia oraz kultury.

Wraz z uruchomieniem RPOWZ 2014-2020 województwo zachodniopomorskie rozpoczęło 
korzystanie z największego w swojej historii wsparcia fi nansowego
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Europoseł Dariusz Rosati przypomniał, że Polska i  województwo 
prawdopodobnie po raz ostatni skorzystają z tak dużych funduszy. 
– Region ma do dyspozycji 1,6 mld euro, czyli znacznie więcej niż 
w poprzedniej perspektywie – mówił. – Jeśli z mniejszym doświad-
czeniem i funduszami udało się zrobić tak wiele, to kolejne siedem 
lat na pewno dobrze wykorzystamy. 

– Gdy dwa lata temu moi koledzy odwiedzili to miejsce, był tu jesz-
cze plac budowy. Dziś Technopark tętni życiem – zauważył repre-
zentujący Komisję Europejską Wolfgang Munch, zastępca dyrekto-

ra Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej 
i Miejskiej. Munch pogratulował samorządowi regionu świetnego 
przygotowania programu. – Odbyliśmy wiele rozmów – trudnych, 
ale konstruktywnych. Wspólnie znaleźliśmy dobre rozwiązanie dla 
województwa zachodniopomorskiego. 

Przedstawiciel KE podkreślił, że w  tym okresie programowania 
Polska jest największym benefi cjentem funduszy europejskich. – 
Komisja Europejska oczekuje, że województwo zachodniopomor-
skie osiągnie zamierzone rezultaty – dodał i zapowiedział wsparcie 
w procesie realizacji nowego programu.

Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego to 1,6 mld euro, czyli prawie 6,7 mld zł. Na 
tę kwotę składają się środki z  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (1150 mln euro) oraz z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego (450 mln euro). – To największe fi nansowe wsparcie 
w historii województwa zachodniopomorskiego – podkreślił mar-
szałek Geblewicz. Średnio do jednego mieszkańca województwa 
trafi  931 euro.

Strategia rozwoju województwa opiera się na trzech fi larach: go-
spodarczym, infrastrukturalnym i społecznym. Jednym z narzędzi 
jej realizacji jest nowy Regionalny Program Operacyjny. Na wspar-
cie konkurencyjnych i nowoczesnych przedsiębiorstw w regionie, 
rozwój technologiczny i innowacje, a także budowanie współpra-
cy nauki z  gospodarką przeznaczono 570 mln euro. Inwestycje 
w transport zwiększające dostępność regionu mogą otrzymać aż 
590 mln euro dofi nansowania. Perspektywa fi nansowa 2014-2020 
to także środki zapewniające wysoki poziom kształcenia, zwięk-
szające dostępność usług publicznych, a także wspierające walkę 
z wykluczeniem społecznym. Na projekty z tego obszaru zaplano-
wano w budżecie RPO 380 mln euro.

Pierwsze projekty jeszcze w  tym roku otrzymają dofi nansowa-
nie. Marcin Szmyt, dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego 

w  Urzędzie Marszałkowskim, omówił harmonogram konkursów. 
W  czerwcu zostanie przeprowadzony nabór tzw. kontraktów sa-
morządowych – wspólnych przedsięwzięć grup samorządów lo-
kalnych, obejmujących m.in. wsparcie w zakresie uzbrajania tere-
nów inwestycyjnych, zintegrowanego transportu oraz szkolnictwa 
zawodowego. 

W  III kwartale ruszą konkursy na tworzenie nowych miejsc pracy 
na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, a także na kompleksowe 
wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i  po-
szukujących pracy. W  IV kwartale można się spodziewać konkur-
sów ogłoszonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Szczecinie, a więc związanych z poprawą stanu środowiska miej-
skiego czy zwiększających potencjał sieci energetycznej do odbio-
ru energii z odnawialnych źródeł.

Również w ostatnim kwartale 2015 r. ogłoszone zostaną konkursy 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W woje-
wództwie zachodniopomorskim będą funkcjonować dwa związki 
ZIT: utworzony przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Me-
tropolitalnego oraz utworzony przez samorządy Koszalińsko-Ko-
łobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Związki ZIT 
będą brały udział w procesie wyboru projektów do realizacji. 

Ważnym punktem programu wydarzenia w  Technoparku było 
podpisanie umów z instytucjami pośredniczącymi w wydatkowa-
niu funduszy europejskich. Urząd Marszałkowski będzie realizował 

RPO przy wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) oraz Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(WFOŚiG). Obie instytucje będą pełnić funkcję tzw. instytucji po-
średniczących. 

WUP, w którego imieniu umowę podpisał dyrektor Andrzej Przewo-
da, będzie odpowiadać za wdrażanie osi priorytetowych fi nanso-
wanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (VI-VIII). WFOŚiG, 
reprezentowanemu przez prezesa Jacka Chrzanowskiego, powie-
rzono nadzór nad inwestycjami w obszarze ochrony środowiska. 

Województwo Zachodniopomorskie obrało kurs na rozwój. Teraz 
czas na realizację takich inwestycji, które będą pracować na region 
wówczas, gdy skończą się duże pieniądze z Unii Europejskiej. 

Jerzy Gontarz, Agata Rokita

NASTAŁ CZAS NA REALIZACJĘ TAKICH 

INWESTYCJI, KTÓRE BĘDĄ PRACOWAĆ 

NA REGION WÓWCZAS, 

GDY SKOŃCZĄ SIĘ DUŻE PIENIĄDZE 

Z UNII EUROPEJSKIEJ 

STRATEGIA ROZWOJU REGIONU OPIERA 

SIĘ NA 3 FILARACH: GOSPODARCZYM, 

INFRASTRUKTURALNYM 

I SPOŁECZNYM. JEDNYM Z NARZĘDZI 

JEJ REALIZACJI JEST RPO
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INAUGURACJA REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO 2014-2020 

Szczecin, 26.03.2015

Na inaugurację RPO w Technoparku Pomerania przybyli samorządowcy, 
przedsiębiorcy i partnerzy społeczni z całego regionu

Wolfgang Munch z Komisji Europejskiej zapowiedział 
wsparcie w procesie realizacji nowego programu

Dzisiaj wyzwaniem jest budowa zintegrowanego społeczeństwa, dokończenie modernizacji infrastruktury, a przede 
wszystkim uruchomienie trwałych procesów rozwoju, by po 2020 r. radzić sobie bez tak dużych funduszy unijnych
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Umowy z Instytucjami Pośredniczącymi podpisane. Od lewej: Andrzej Przewoda, dyrektor WUP, 
marszałek Olgierd Geblewicz i Jacek Chrzanowski, prezes WFOŚiGW

Marcin Szmyt, dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego, 
omówił harmonogram naboru wniosków na ten rok

Dariusz Rosati, poseł do Parlamentu Europejskiego, 
jest spokojny o dobre wykorzystanie funduszy UE
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INSTYTUCJE REALIZUJĄCE RPOWZ 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Zarządza realizacją RPO

URZĄD
MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wydział Wdrażania RPO
Odpowiada za wdrażanie RPO w części obejmującej osie 
priorytetowe współfi nansowane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem ochrony środowiska, 
odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji) 

Gabinet Marszałka
Odpowiada za koordynację promocji województwa, w tym 
również za działania promujące RPO

Wydział Zarządzania Strategicznego
Odpowiada za programowanie RPO oraz koordynację 
strategii realizacji Programu i systemu jego wdrażania

Biuro Certyfi kacji 
Odpowiada za prowadzenie rozliczeń fi nansowych RPO 
z Komisją Europejską poprzez przedkładanie cyklicznych 
deklaracji wydatków

ZWIĄZKI ZIT 
Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego oraz 
Gmina Miasto Koszalin w imieniu 
Koszalińsko-Kołobrzesko-
-Białogardzkiego Obszaru 
Funkcjonalnego – Instytucje 
Pośredniczące odpowiedzialne za 
przygotowanie i realizację Strategii 
ZIT oraz za ocenę projektów 
w ramach ZIT pod kątem ich 
zgodności ze strategią 

WOJEWÓDZKI URZĄD 
PRACY W SZCZECINIE
Instytucja Pośrednicząca 
odpowiedzialna za wdrażanie 
RPO w części obejmującej osie 
priorytetowe współfi nansowane 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W SZCZECINIE
Instytucja Pośrednicząca 
odpowiedzialna za wdrażanie 
RPO w części obejmującej 
współfi nansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
obszary ochrony środowiska, 
odnawialnych źródeł energii 
i termomodernizacji 

Od 11 lat realizuje cele Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym czasie zarządzał niemal 2 mld zł 

w województwie zachodniopomorskim. Realizując programy unijne, WUP objął wsparciem ponad 350 tys. 

mieszkańców regionu. Uczestniczy w realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W nowym 

RPO Wojewódzki Urząd Pracy jest Instytucją Pośredniczącą dla osi priorytetowych VI-VIII, obejmujących cele 

tematyczne dotyczące wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników, włączenia społecznego i edukacji.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE 
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Od ponad 20 lat fi nansuje projekty proekologiczne. Od 2007 r. w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko współfi nansował w regionie 44 projekty o łącznej kwocie dofi nansowania ponad 

602 mln zł. WFOŚiGW fi nansował wkład własny benefi cjentów, którzy uzyskiwali dofi nansowanie w ramach 

RPOWZ 2007-2013. W najbliższych latach Fundusz będzie odpowiadać na Pomorzu Zachodnim za inwestycje 

w obszarze ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji, współfi nansowane 

z nowego RPO. 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

I OP Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie 
II OP Gospodarka niskoemisyjna    
III OP Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 
IV OP Naturalne otoczenie człowieka   
V OP Zrównoważony transport    

*Alokacja dla osi priorytetowej podana bez rezerwy wykonania 

VI OP Rynek pracy  
VII OP Włączenie społeczne 
VIII OP Edukacja  
IX OP Infrastruktura publiczna 
X OP Pomoc techniczna

ALOKACJA W PODZIALE NA OSIE PRIORYTETOWE (w mln euro)*
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KONKURENCYJNI I INNOWACYJNI 
Współpraca nauki z gospodarką to motor rozwo-
ju regionu. Stawiamy na nasze regionalne spe-
cjalizacje, takie jak:
• biogospodarka – potencjał gospodarczy 

oraz naukowo-badawczy regionu wykorzy-
stujący zasoby naturalne oraz procesy bio-
logiczne do tworzenia nowych produktów 
i usług  

• działalność morska i  logistyczna – prze-
mysł i usługi związane z gospodarką morską  

• sektor metalowy i maszynowy – produkcja 
wyrobów z metalu, przemysł okrętowy  

• usługi oparte na wiedzy – wiedza techno-
logiczna oraz oparte na niej innowacje, które 
mogą być wykorzystane do produkcji no-
wych usług przez przedsiębiorstwa  

• turystyka i  zdrowie – wykorzystanie zaso-
bów przyrodniczych i dorobku kulturowego, 
turystyka zdrowotna.

Wsparcie fi rm z tych obszarów zakresie B+R przyczyni się do opracowania no-
wych rozwiązań i technologii. Celem jest podniesienie poziomu innowacyjności 
i konkurencyjności gospodarki regionu.

W ZGODZIE Z NATURĄ I DLA NATURY
Poprawimy stan infrastruktury gromadzącej wodę (retencyjnej) i umożliwiającej gospoda-
rowanie wodami opadowymi. Nie zapominamy o potrzebie rozwoju systemów wczesnego 
ostrzegania przed zagrożeniami oraz konieczności profesjonalnego wyposażania służb ra-
towniczych. 

Inwestycje w  gospodarkę wodno-kanalizacyjną poprawią jakość wód powierzchniowych 
i zapobiegną odprowadzaniu zanieczyszczeń do wody i gruntu. Dofi nansowane zostaną sieci 
wodociągowe i kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków. 

Rozwijając system gospodarki odpadami komunalnymi i  niebezpiecznymi, zmniejszymy 
ilość śmieci gromadzonych na składowiskach. Będziemy wspierać ochronę i zachowanie róż-
norodności biologicznej i walorów krajobrazowych naszego województwa. 

DO CZEGO DĄŻYMY?
I OP Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie

ZAKŁADANE WSKAŹNIKI

PRZEZNACZYMY 
NA WSPARCIE 
PRZEDSIĘBIORSTW

930
mln zł 

PRZEZNACZYMY 
NA DOFINANSOWANIE 
OTOCZENIA BIZNESU

109
mln zł 

PRZEZNACZYMY 
NA DOFINANSOWANIE 
BADAŃ, ROZWOJU 
TECHNOLOGICZNEGO 
I INNOWACJI

280
mln zł 

MAJĄ STANOWIĆ 
PRZEDSIĘBIORSTWA 
INNOWACYJNE 
W OGÓLNEJ LICZBIE 
DOFINANSOWANYCH 
FIRM

21%

II OP Gospodarka niskoemisyjna

EKOLOGICZNI I EKONOMICZNI
Kładziemy nacisk na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej (mającej za zadanie obniżenie 
emisji CO2). Naszym celem jest:
• zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki
• wzrost poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych
• obniżenie emisji zanieczyszczeń w transporcie w aglomeracjach miejskich. 

Ograniczenie ruchu drogowego w centrach miast przyczyni się do zmniejszenia hałasu i ob-
niżenia emisji gazów cieplarnianych. Ułatwimy podróżnym korzystanie z publicznego trans-
portu miejskiego, budując centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe i kupując nowe pojazdy.

Dofi nansujemy termomodernizację budynków mieszkaniowych i publicznych, przebudowę 
systemów grzewczych, modernizację systemów wentylacji i  klimatyzacji, instalację odna-
wialnych źródeł energii w budynkach. 

ZAKŁADANE WSKAŹNIKI

PRZEZNACZYMY 
NA WSPARCIE 
GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ

870
mln zł 

WYTWARZANIA 
ENERGII CIEPLNEJ 
Z ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII

67
nowych

jednostek  

III OP Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

ZAKŁADANE WSKAŹNIKI

PRZEZNACZYMY 
NA OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA 
I ADAPTACJĘ DO 
ZMIAN KLIMATU

292
mln zł 

SIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ ZOSTANIE 
WYBUDOWANE LUB 
ZMODERNIZOWANE

83
km  
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DLA SPOŁECZEŃSTWA 
Będziemy wspierać prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy zabytkach i zespołach 
historycznych budowli. Stawiamy także na rozbudowę i modernizację infrastruktury prze-
mysłów kultury o ponadregionalnym znaczeniu. Naszym celem jest wzrost liczby turystów 
zwiedzających Pomorze Zachodnie. Rozwój turystyki aktywnej i uzdrowiskowej wzmocni 
lokalny rynek pracy. 

Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych ma służyć rozwiązywaniu proble-
mów społecznych. Dofi nansujemy przebudowę lub adaptację zdegradowanych budyn-
ków i obszarów, aby nadać nowe funkcje społeczne, gospodarcze, edukacyjne, kulturalne 
i rekreacyjne.

DROGI ROZWOJU 
Naszym celem jest poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa. Za-
pewnimy szybszą i bezpieczniejszą podróż. Zainwestujemy w transport drogowy oraz ko-
lejowy, by usprawnić połączenia między centralną częścią regionu a jego głównymi ośrod-
kami. Poprzez inwestycje w  transport wodny poprawimy dostępność portów morskich, 
rzecznych i  przystani. Dzięki poprawie infrastruktury szlaków żeglownych podniesiemy 
bezpieczeństwo żeglugi i popularność tego środka transportu. Nowocześniejszy transport 
oznacza lepsze warunki rozwoju gospodarczego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i po-
prawę jakości życia mieszkańców.

ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE 
Kierujemy wsparcie do pracowników sektora MŚP w zakresie rozwijania ich kompetencji 
i kwalifi kacji. Wspieramy zakładanie nowych przedsiębiorstw oraz rozwój nowo powsta-
łych fi rm poprzez dotacje i  pożyczki. Z  kolei tym, które znalazły się w  trudnej sytuacji, 
udzielimy wsparcia doradczego w zakresie: 
• opracowania i lub wdrożenia planu restrukturyzacji  
• planu zwolnień monitorowanych lub outplacement 
• zmiany profi lu działalności. 

Zapewnimy kompleksowe wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytu-
acji na rynku pracy, zwłaszcza po 50. roku życia, kobiet, niepełnosprawnych, długotrwale 
bezrobotnych i nisko wykwalifi kowanych. 

422
mln zł 

PRZEZNACZYMY 
NA REALIZACJĘ 
PRZEDSIĘWZIĘĆ 
Z ZAKRESU 
KULTURY, 
TURYSTYKI 
I REWITALIZACJI

160
obiektów   

INFRASTRUKTURY 
NA OBSZARACH 
ZREWITALIZOWANYCH 
ZOSTANIE 
PRZEBUDOWANYCH 
I ZAADAPTOWANYCH

IV OP Naturalne otoczenie człowieka 

ZAKŁADANE WSKAŹNIKI

V OP Zrównoważony transport

ZAKŁADANE WSKAŹNIKI

190
km dróg 

ponad

17%
środków RPO  

ZOSTANIE 
PRZEBUDOWANYCH 
I ZMODERNIZOWANYCH 

PRZEZNACZYMY 
NA ROZWÓJ 
INFRASTRUKTURY 
TRANSPORTOWEJ 

VI OP Rynek pracy

ZAKŁADANE WSKAŹNIKI

660
mln zł 

19 727 
osób 

bezrobotnych 

PRZEZNACZYMY NA 
PROJEKTY ZWIĄZANE 
Z ROZWOJEM RYNKU 
PRACY 

ZOSTANIE OBJĘTYCH 
WSPARCIEM Z RPOWZ
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VII OP Włączenie społeczne

OD AKTYWIZACJI DO INTEGRACJI  
Osobom dotkniętym lub zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym zwiększamy 
szanse na zatrudnienie i integrację. Wykorzystujemy w tym celu m.in. instrumenty aktywi-
zacji edukacyjnej, społecznej czy zawodowej. Wspieramy podmioty integracji społecznej 
i aktywizacji społeczno-zawodowej. Sprzyjamy rozwojowi podmiotów ekonomii społecz-
nej oraz zapewniamy im skuteczne i efektywne funkcjonowanie. 

Stawiamy na pomoc osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecz-
nym, m.in. korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, dotkniętym zaburzeniami psy-
chicznymi, żyjącym w trudnych warunkach materialnych i mieszkaniowych.

ZAKŁADANE WSKAŹNIKI

ponad

525
mln zł 

pomożemy  

25 678  
osobom 

PRZEZNACZYMY 
NA WALKĘ 
Z WYKLUCZENIEM 
SPOŁECZNYM

ZAGROŻONYM 
UBÓSTWEM 
LUB WYKLUCZENIEM 
SPOŁECZNYM

VIII OP Edukacja

NAUKA OKNEM NA ŚWIAT  
Zwiększymy dostępność edukacji przedszkolnej. Położymy nacisk na kształtowanie kom-
petencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych 
i przedmiotów ścisłych. Wyposażymy szkoły w nowoczesny sprzęt, materiały i pomoce dy-
daktyczne. Zmienimy programy nauczania w szkołach zawodowych, by lepiej odpowiada-
ły na potrzeby regionalnej gospodarki. 

Wesprzemy współpracę szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami i szko-
łami wyższymi. Stworzymy lokalne centra kompetencji, w tym centra kształcenia ustawicz-
nego i zawodowego. Zwiększymy kompetencje osób o niskich kwalifi kacjach i osób star-
szych w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i  języków 
obcych.

ZAKŁADANE WSKAŹNIKI

360
mln zł 

12 943  
uczniów

PRZEZNACZYMY 
NA PODNIESIENIE 
POZIOMU 
KSZTAŁCENIA

SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
WEŹMIE UDZIAŁ 
W STAŻACH 
I PRAKTYKACH 
U PRACODAWCY

IX OP Infrastruktura publiczna

DLA ZDROWIA I OŚWIATY  
Usługi publiczne mają służyć mieszkańcom, powinny być zatem łatwo dostępne oraz 
świadczone na wysokim poziomie. Program dofi nansuje budowę, przebudowę i moder-
nizację obiektów ochrony zdrowia. Będziemy także rozwijać mieszkalnictwo chronione, 
infrastrukturę wspierającą osoby bezdomne i zakłady aktywności zawodowej. 

Sfi nansujemy przedsięwzięcia zwiększające dostęp do oferty edukacyjnej na wszystkich 
poziomach powszechnej edukacji, również poprzez dostosowanie istniejącej infrastruk-
tury dla osób niepełnosprawnych. Stworzymy centra popularyzujące naukę i  innowacje, 
wykorzystujące nowoczesne metody nauczania. Dofi nansujemy projekty polegające na 
budowie i  modernizacji infrastruktury służącej kształceniu zawodowemu. Zapewnimy 
mieszkańcom regionu szerszy i lepszy dostęp do e-usług.

ZAKŁADANE WSKAŹNIKI

420
mln zł 

74 450   
osób

PRZEZNACZYMY 
NA ROZWÓJ 
INFRASTRUKTURY 
PUBLICZNEJ

ZOSTANIE OBJĘTYCH 
ULEPSZONYMI 
USŁUGAMI 
ZDROWOTNYMI
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NOWE SZANSE

Władze większości gmin i powiatów koncentrują teraz uwagę na kontraktach sa-

morządowych, których nabór rozpocznie się jeszcze w czerwcu. Instrument ten 

wprowadzi nową jakość współpracy między samorządami. Program rozpoczął 

się na dobre – publikujemy harmonogram naboru projektów do końca 2015 r.

Wszystkie opinie na pokład. Samorządowcy, przedsiębiorcy, sektor 
edukacji i nauki, a także organizacje pozarządowe – w tak szero-
kiej współpracy będą opracowywane kontrakty samorządowe 
(KS). Jest to negocjowane narzędzie, które pozwala na planowanie 
i  realizację zintegrowanych przedsięwzięć istotnych dla rozwoju 
lokalnych samorządów. Pierwszy konkurs w  ramach RPOWZ bę-
dzie dotyczyć koncepcji kontraktów. To pokazuje, jak szczególne 
znaczenie dla osiągnięcia celów Programu będzie miała ścisła 
współpraca pomiędzy samorządami – gminami i powiatami – oraz 
inspirująca rola samorządu województwa. Pomysł na taką formę 
dystrybucji funduszy europejskich zrodził się w Urzędzie Marszał-
kowskim podczas prac nad wymiarem terytorialnym w dokumen-
tach strategicznych oraz projektem RPO na lata 2014-2020.

Ideą kontraktu samorządowego jest koncentracja terytorialna in-
terwencji i zasobów wokół przedsięwzięć progospodarczych. W re-
zultacie przeprowadzonych spotkań z przedstawicielami samorzą-
dów i środowisk przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych 
oraz po analizie wstępnych koncepcji określono tematyczny ob-
szar interwencji KS. Ze względu na swą progospodarczą orientację 
zaplanowane w  kontraktach projekty priorytetowe (realizowane 
przez samorządy) powinny być spójne z projektami realizowany-
mi przez przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu (IOB) czy 
organizacje pozarządowe. 

Infrastruktura B+R
Do 30 czerwca trwa otwarty nabór propozycji przedsięwzięć do 
Zachodniopomorskiej Listy Infrastruktury Badawczej na rzecz 
Przedsiębiorstw (ZLIB), które zostaną zgłoszone do objęcia Kon-
traktem Terytorialnym. Na listę mogą zostać wpisane inwestycje 
zlokalizowane na terenie regionu, polegające na tworzeniu lub 

rozwijaniu publicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej w jed-
nostkach naukowych, w  zakresie niezbędnym do uruchomienia 
lub rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej w obszarach, 
które mogą zostać zidentyfi kowane jako inteligentne specjalizacje 
województwa zachodniopomorskiego. O wpisanie na ZLIB mogą 
się ubiegać uczelnie, jednostki naukowe, partnerstwa uczelni, 
jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw. W ocenie propozycji 
przedsięwzięć będą uczestniczyć przedstawiciele Ministerstwa In-
frastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Pieniądze dla przedsiębiorców
W  trzecim kwartale br. planowane są pierwsze konkursy na pro-
jekty współfi nansowane z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Celem działania 1.6 „Tworzenie nowych miejsc pracy 
na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia” jest ożywienie gospodar-
cze na obszarze o koncentracji niekorzystnych zjawisk społeczno-
-gospodarczych oraz najniższym dostępie do usług publicznych. 
Działanie wspiera inwestycje w mikro, małych i średnich fi rmach, 
ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc 

pracy (minimalnie 10 etatów) oraz podniesienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw działających na wskazanym obszarze. Przykłado-
we przedsięwzięcia to: rozwój lub budowa przedsiębiorstwa, in-
westycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne 
oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Kwota dofi -
nansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej liczby 
miejsc pracy. Za 10 miejsc pracy możliwe będzie dofi nansowanie 
w wysokości 2 mln zł, a powyżej 10 miejsc – 200 tys. zł za każde 
kolejne miejsce pracy. Maksymalna wartość dofi nansowania nie 
może przekroczyć 8 mln zł.

KONTRAKTY SAMORZĄDOWE BĘDĄ 

OPRACOWYWANE W SZEROKIEJ 

WSPÓŁPRACY SAMORZĄDOWCÓW, 

PRZEDSIĘBIORCÓW, SEKTORA 

EDUKACJI I NAUKI, A TAKŻE 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ZA KILKA MIESIĘCY FIRMY Z REGIONU 

ZYSKAJĄ DOSTĘP DO ATRAKCYJNYCH 

MIKROPOŻYCZEK, POŻYCZEK 

OBROTOWO-INWESTYCYJNYCH 

CZY NA WDROŻENIA DO PRAKTYKI 

GOSPODARCZEJ WYNIKÓW PRAC B+R 
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W działaniu 1.9 „Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instru-
menty fi nansowe” ogłoszony zostanie przetarg na Menedżera 
Funduszu Funduszy – zarządzającego środkami, które w  RPOWZ 
zostały zaplanowane w systemie zwrotnym. Zadaniem Menedże-
ra będzie dystrybucja poprzez Pośredników Finansowych (wy-
bieranych w drodze konkursu) takich instrumentów fi nansowych 
jak: mikropożyczki, pożyczki obrotowo-inwestycyjne, pożyczki 
inwestycyjne, pożyczki na wdrożenia do praktyki gospodarczej 
wyników działalności badawczo-rozwojowych. Przewiduje się, że 
zakończenie procedur związanych z  wyborem Menedżera, a  na-
stępnie Pośredników Finansowych nastąpi najpóźniej z  końcem 
tego roku. To umożliwi zaoferowanie zachodniopomorskim przed-
siębiorcom produktów fi nansowych z nowego RPO już na przeło-
mie 2015 i 2016 r.

Zmiany w harmonogramie
Wśród warunków realizacji Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych jest opracowanie Strategii ZIT oraz jej pozytywne zaopi-
niowanie przez Instytucję Zarządzającą i  ministra właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego. W  związku z  wciąż trwającym 
procesem przygotowania Strategii ZIT 2 czerwca 2015 r. Zarząd 
Województwa Zachodniopomorskiego dokonał zmian w  harmo-
nogramie naborów. Termin ogłoszenia kilku konkursów w ramach 
ZIT (działania 8.3, 8.4, 8.7, 8.8) przesunięto na IV kwartał 2015 r. 
Jednocześnie zmienił się planowany termin ogłoszenia naboru dla 
działania 8.6 z III na IV kwartał 2015 r. 

Andrzej Szoszkiewicz 

NABORY 2015

HARMONOGRAM NABORÓW

Kontrakty Samorządowe 
Nabór koncepcji Kontraktów Samorządowych

6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, 
nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu 
pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifi kacji 
zawodowych
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WUPEFS

7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin 
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym 
ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 
wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, 
społecznej, zawodowej
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WUPEFS

8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób 
o niskich kwalifi kacjach i osób starszych w zakresie 
doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się 
w językach obcych

WUPEFS

EFRR UMWZ

EFRR UMWZ

6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców 
i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system 
popytowy
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1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty 
fi nansowe
Przetarg na Menedżera Funduszy

1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej 
Strefy Włączenia

EFRR UMWZ

EFRR UMWZ

EFRR UMWZ

EFRR WFOŚ 

EFRR WFOŚ 

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój 
Regionalnych Specjalizacji / Inteligentnych Specjalizacji

2.3 Transport miejski

2.7 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 
publicznej poza ZIT SOM

2.8 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 
publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego
Konkurs w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
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WUPEFS

WUPEFS

8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 
ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 
podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym 
w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego
Konkurs w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz 
wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 
ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 
podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym 
w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-
-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
Konkurs w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

WUPEFS

8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 
zawodowym i osób dorosłych uczestniczących 
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

HARMONOGRAM NABORÓW
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WUPEFS

8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 
zawodowym i osób dorosłych uczestniczących 
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 
w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego
Konkurs w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

WUPEFS

8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 
zawodowym i osób dorosłych uczestniczących 
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 
w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-
-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
Konkurs w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
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EFRR WFOŚ 

EFRR WFOŚ 

EFRR WFOŚ 

EFRR WFOŚ 

EFRR WFOŚ 

EFRR WFOŚ 

EFRR WFOŚ 

WUPEFS

2.9 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych 
budynków mieszkaniowych poza ZIT SOM

2.10 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych 
budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Konkurs w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

2.13 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do 
odbioru energii z odnawialnych źródeł 

3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego 

3.4 Adaptacja do zmian klimatu 

3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków 

7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym 
wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających 
ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem 
Rozwoju Ekonomii Społecznej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FUNDUSZE EUROPEJSKIE:

Europejski Fundusz Społeczny

INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE:

UMWZ Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie WFOŚ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie
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DOBRA PRAKTYKA RPOWZ 2007-2013

OD INKUBACJI DO EKSPANSJI

Jedną z szans na rozwój Szczecina są technologie informacyjne i teleko-

munikacyjne (ICT). W opinii wielu ekspertów ta właśnie gałąź gospodarki 

stwarza możliwości zbudowania w stolicy regionu ośrodka nowych techno-

logii, który da nowy impuls do ożywienia gospodarczego całego obszaru 

metropolitalnego.

Tyle teorii. W  praktyce rozwijać biznes informatyczny nie jest już 
tak łatwo. Pomaga w tym konsekwentna polityka w zakresie kształ-
cenia kadr na uczelniach, różne formy wsparcia rozwoju fi rm IT, 
a także zachęcanie świetnie wykształconych informatyków, którzy 
mogą pracować w dowolnym miejscu na świecie, do podejmowa-
nia pracy właśnie w  Szczecinie i  regionie. Nie bez znaczenia jest 
środowisko gospodarcze, które współtworzą sprawnie działające 
instytucje otoczenia biznesu (IOB). Powinny one świadczyć spe-
cjalistyczne usługi odpowiadające na potrzeby przedsiębiorstw, 
w szczególności w zakresie nowych modeli biznesowych, strategii 
i monitorowania biznesu, transferu technologii, innowacji ukierun-
kowanych na użytkownika i związanych ze wzornictwem. Do tego 
należy dodać zaawansowane usługi fi nansowe oraz usługi na rzecz 
przedsiębiorstw znajdujących się w fazie zalążkowej. 

Rozwijać skrzydła
I tu warto zwrócić uwagę na Technopark Pomerania, który jest jed-
nym z narzędzi polityki ukierunkowanej na stworzenie w Szczeci-
nie silnego środowiska IT. Technopark to kompleks wyposażonych 
w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną budynków, w któ-
rych fi rmy IT mogą rozwijać skrzydła. – To świetne miejsce, sku-
piające naprawdę przedsiębiorczych ludzi. Sam poznałem tu kilka 
osób, z którymi teraz wspólnie robimy projekty. Zadziałał efekt sy-
nergii – ocenia Robert Olejnik, prezes fi rmy Teonite, która w Tech-
noparku pracuje dla klientów korporacyjnych. 

Ale nie tylko to jest ważne. Zdaniem Katarzyny Witkowskiej z Kla-
stra IT, dużym atutem Technoparku jest pomoc doradcza, dzięki 
której młode fi rmy otrzymują wsparcie marketingowe, usługi z za-
kresu PR, poznają metodologię zarządzania projektami, mogą też 
liczyć na doradztwo fi nansowe. – Oferujemy dwa programy: inku-

bacji i ekspansji. Ten pierwszy jest adresowany do fi rm wchodzą-
cych na rynek, które działają pod okiem konsultanta biznesowe-
go. Pracujemy w rytmie cotygodniowym nad strategią sprzedaży, 
marketingu, zarządzaniem w  zależności od tego, jakie potrzeby 
sygnalizuje dany klient. Firm korzystających ze wsparcia jest dużo, 
dlatego wspomagamy się także ekspertami zewnętrznymi. Za rok 
podsumujemy efekty i sprawdzimy, co udało nam się wspólnie wy-
pracować – ocenia Katarzyna Witkowska.

Większe przedsiębiorstwa uczestniczą w programie ekspansji, któ-
ry także oferuje wsparcie doradcze. Technopark kontaktuje ze sobą 
fi rmy w  sytuacji, gdy poszukują kooperantów, którzy uzupełnią 
oferowane przez nie usługi. Wspomaga je przy rekrutacji pracow-
ników, budowaniu wizerunku oraz poszukiwaniu kapitału. Bada 

Technopark Pomerania jest jednym z narzędzi, które będą 
wzmacniać pozycję Szczecina w branży IT

Fo
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TECHNOPARK POMERANIA 

POKAZUJE FIRMOM DROGĘ, JAKĄ 

MUSZĄ PRZEJŚĆ OD POMYSŁU 

DO UCZYNIENIA Z NIEGO SPOSOBU 

NA ZARABIANIE 
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RPOWZ 2014-2020 W INTERNECIE

W serwisie wyróżniono 3 podstawowe działy:

• Jak skorzystać z Programu Regionalnego? 

• Dowiedz się więcej o programie 

• Informacje.

NOWY PRZEWODNIK

Prosto do celu. Dowiedz się, jak możesz skorzystać z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pomoże Ci 

w tym nowy serwis internetowy RPOWZ.

Twórcy portalu postawili na bezpośredni kontakt z odbiorcą, dlate-
go poszczególne zagadnienia, omawiane w działach „Jak skorzystać 
z Programu Regionalnego?” i „Dowiedz się więcej o programie”, przed-
stawione są za pomocą systemu symbolicznych ikon. Użytkownik 
widzi więc jasne komunikaty: Zobacz ogłoszenia i  wyniki naborów 
wniosków, Poznaj obowiązki po zakończeniu projektu, Poznaj zasady 
promowania projektu, Poznaj Program Regionalny i jego zasady, Weź 
udział w konferencjach i szkoleniach, Znajdź Punkt Informacyjny, Po-
bierz poradniki i publikacje, Poznaj inteligentne specjalizacje itd. 

W  dziale „Informacje” zamieszczane są zapowiedzi konferen-
cji, warsztatów, konkursów. Aktualizowane na bieżąco newsy są 
kroniką ważnych wydarzeń związanych z  wdrażaniem RPOWZ 
2014-2020. Sprawdź, co oferuje nowy program. Bądź na czasie! 

www.rpo.wzp.pl

możliwości pozyskania przez fi rmy funduszy zarówno w  ramach 
RPO, jak i  programów obsługiwanych przez Narodowe Centrum 
Badań i  Rozwoju i  bezpośrednio przez Komisję Europejską, np. 
z programu Horyzont 2020. 

– Wsparcie przedsiębiorców to najbardziej wartościowe działanie 
Technoparku – ocenia jego prezes Andrzej Feterowski. – Czy mieli-
ście w życiu jakiś pomysł? Udało się wam go sprzedać? Tu właśnie 
chodzi o pokazanie przedsiębiorcom drogi, jaką muszą przejść od 
pomysłu do uczynienia z niego sposobu na zarabianie. Technopark 
to wsparcie różnorodne i kompleksowe – poza serwerami, salami 
konferencyjnymi i biurami dajemy fi rmom doradztwo po to, by na-
uczyły się z zyskiem sprzedawać swoje pomysły. 

Technopark Pomerania to cztery nowoczesne obiekty zarządza-
ne przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny. – W  nowym 
otwarciu mamy ponad 40 fi rm (wcześniej w pierwszym zabytko-
wym budynku było ich 20), plus ponad 60 klientów wirtualnych. 
Do tego mamy jeszcze przedsiębiorstwa skupione w  Klastrze IT, 
co łącznie daje dość znaczącą liczbę podmiotów, którym możemy 
pomagać – wylicza Katarzyna Witkowska, szefowa Klastra IT, który 
także ma siedzibę w jednym z budynków kompleksu. – U nas dzia-
łają fi rmy przygotowujące oprogramowanie na zamówienie. Są też 
wytwórcy własnych produktów i usług. Na przykład fi rma Bardins, 

która zajmuje się rekonstrukcją 3D obiektów historycznych i tech-
nologiami skanowania i druku 3D. 

Jednym z  pomysłów na sukces rynkowy szczecińskich przedsię-
wzięć jest właśnie specjalizacja. Kolejna z działających tu fi rm sku-
pia się na wytwarzaniu oprogramowania na smartwatche, które 
dopiero od niedawna są oferowane na rynku. To najlepszy czas na 
zajęcie odpowiedniej pozycji w tej wąskiej specjalizacji. 

– Tu się niczego nie stworzy od ręki – podsumowuje prezes Techno-
parku Pomerania. – To jest biznes. Albo trafi  się superpomysł i ma 
się hit rynkowy, albo ciężko trzeba zapracować na swoją pozycję. 

Technopark, wprowadzając wysokie standardy obsługi fi rm, może 
pomóc w realizacji celów biznesowych. Działalność tego ośrodka 
wpisuje się w jedną z regionalnych specjalizacji: usługi przyszłości, 
w tym ICT. Tego typu instytucje, wsłuchujące się w potrzeby bizne-
su i świadczące profesjonalne usługi, mają szansę na korzystanie 
ze wsparcia nowego RPO. Ponieważ decydującą rolę będą odgry-
wać teraz mechanizmy popytowe, IOB muszą śledzić pojawiające 
się trendy, by oferować usługi na poziomie satysfakcjonującym 
współczesne fi rmy. 

Zbigniew Pankiewicz



Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kuśnierska 12B, 70-536 Szczecin
Otwarty w pon.-pt. godz. 7.30-15.30

infolinia: 800 34-55-34, e-mail: gpi@wzp.pl
Informacje o PIFE w województwie: 
http://rpo.wzp.pl/punkty-informacyjne-funduszy-europejskich
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PUNKTY INFORMACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

SPRAWDZONE ŹRÓDŁO INFORMACJI

Pierwsze konkursy w  ramach RPO 2014-2020 coraz bliżej, a  potencjalni be-

nefi cjenci już interesują się możliwością zdobycia dotacji. Wielu korzysta ze 

wsparcia konsultantów z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Pakiet bezpłatnych usług informacyjnych czeka na zainteresowa-
nych środkami z  Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Każdy może liczyć 
na szczegółową diagnozę potrzeb, otrzymać informacje o  moż-
liwościach uzyskania wsparcia z  odpowiedniego programu ope-
racyjnego dostępnego w  Polsce, dowiedzieć się o  realizowanych 
projektach, a także ma możliwość skorzystania z dostępnych szko-
leń. Starającym się o dotację stworzono również możliwość kon-
sultacji na etapie przygotowania projektów. Benefi cjentom już do-
fi nansowanych przedsięwzięć oferowane jest wsparcie na etapie 
ich realizacji.

W województwie zachodniopomorskim Główny Punkt Informacyj-
ny działa w Szczecinie, a 4 Lokalne Punkty Informacyjne – w Ko-
szalinie, Pyrzycach, Gryfi cach i Szczecinku. Punkty Informacyjne są 
otwarte przez 5 dni w tygodniu, w dni robocze: od poniedziałku do 
piątku. W poniedziałki PIFE są otwarte przez 10 godzin, w pozosta-
łe dni w tygodniu – przez 8 godzin w czasie pracy instytucji prowa-
dzącej punkt. Każdy PIFE świadczy usługi informacyjne zarówno 
o  charakterze ogólnym, jak i  specjalistycznym w  odniesieniu do 
wszystkich programów fi nansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz Funduszu Spójności. 

Zachodniopomorskie punkty należą do ogólnopolskiej sieci 
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Siłą sieci jest 
możliwość ciągłego podnoszenia kwalifi kacji pracujących w  nich 
konsultantów oraz wspólne standardy jakościowe, o  których za-
chowanie dba Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, koordynują-
ce sieć. Wszyscy specjaliści biorą udział w szkoleniach i podlegają 
procesowi certyfi kacji, który weryfi kuje ich wiedzę i umiejętności 
obsługi klienta. 

Andrzej Szoszkiewicz 

Rozmowa z  Kamilą Miśniakiewicz z  Głównego Punktu Infor-
macyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie 

Czy zmienił się zakres zadań Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w porównaniu z perspektywą 2007-2013?
Nieznacznie. Zakres informacji, których udzielamy, został rozszerzony 
o programy zarządzane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy lepiej przyjechać osobiście, czy wystarczy zgłosić się telefo-
nicznie lub mailowo?
Odpowiedź na pytanie udzielana jest w formie, w jakiej zostało ono 
zadane. Chyba że dana osoba poprosi o inną formę. Zawsze staramy 
się najlepiej dostosować informację do zgłoszonej potrzeby.

Jakie poleca pani źródła w internecie?
Najlepszym źródłem wiedzy o  funduszach europejskich jest por-
tal www.funduszeeuropejskie.gov.pl, co ważne – strona jest 
dostępna także w  wersji mobilnej. Znajdziemy tam wszystkie in-
formacje o finansowaniu z dostępnych programów operacyjnych. 
Jeśli chodzi o konkursy w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,to polecam stronę 

www.rpo.wzp.pl. Obydwa źródła zapewniają również niezbędną 
wiedzę na temat szkoleń, spotkań czy konferencji. 

A co z osobami, które preferują tradycyjne źródła, np. papierowe?
Znajdą je w  naszych punktach. Dysponujemy licznymi materiałami 
informacyjno-promocyjnymi poświęconymi różnego typu zagadnie-
niom z zakresu korzystania z funduszy europejskich. 

Czy zadanie punktów ograniczają się tylko do udzielania informacji? 
Niekoniecznie, bo prowadzimy również szkolenia. Ale nasza rola po-
lega głównie na organizowaniu spotkań informacyjnych dla poten-
cjalnych benefi cjentów, konferencji i seminariów. Ponadto udzielamy 
informacji poza siedzibą punktu, prowadząc tzw. mobilne punkty 
informacyjne. Nasi specjaliści występują też w  roli prelegentów na 
zaproszenie każdej jednostki, która organizuje imprezy dotyczące fun-
duszy unijnych. Organizujemy również spotkania otwarte w gminach, 
stoiska dotyczące funduszy europejskich na różnego rodzaju targach, 
sympozjach i konferencjach. Nasi konsultanci biorą udział w festynach 
i  wielu imprezach w  województwie. Zachodniopomorskie Punkty In-
formacyjne są aktywne, by jak najlepiej odpowiedzieć na oczekiwania 
potencjalnych i faktycznych benefi cjentów.

Fot. M
arcin O

m
elańczuk
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ŁĄCZE DO NOWOCZESNEJ POLSKI

Tegoroczną edycję biuletynu wzbogacamy o  cykl informacyjny przybliżają-

cy wybrane programy operacyjne. Pierwszy odcinek poświęcamy Programo-

wi Operacyjnemu Polska Cyfrowa (POPC), który jest szansą na wzmocnienie 

podstaw rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju w zakresie cyfry-

zacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wśród celów programu znalazły się szeroki dostęp do szybkiego 
internetu, przyjazne dla obywateli e-usługi publiczne oraz podnie-
sienie poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa. POPC jest 
fi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz środków krajowych, a na realizację jego założeń 
Polska otrzyma z Unii Europejskiej ok. 2,2 mld euro. Instytucją za-
rządzającą programem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
ze strategicznym wsparciem ze strony Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji. Nad realizacją, zarządzaniem i monitoringiem progra-
mu czuwa instytucja pośrednicząca, czyli Centrum Projektów Pol-
ska Cyfrowa. Wsparcie jest kierowane głównie do przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych, jednostek administracji publicznej i podle-
głych im podmiotów, jednostek naukowych, państwowych insty-
tucji kultury oraz organizacji pozarządowych. 

Szybki internet dla wszystkich
Jednym z efektów realizacji POPC ma być wyeliminowanie różnic 
w  dostępie do szerokopasmowego internetu, które występują 
w różnych częściach Polski. Finansowane będą inwestycje w infra-
strukturę, które pozwolą na udostępnienie mieszkańcom interne-
tu o prędkości co najmniej 30 Mb/s (lub niższej w uzasadnionych 
przypadkach). Będzie to kontynuacja działań podjętych w  latach 
2007-2013, których celem było dostarczenie dostępu do sieci na 
obszarach zagrożonych trwałym wykluczeniem cyfrowym. Projek-
ty mogą być realizowane w miejscach, gdzie do tej pory nie było 
możliwe zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu 
na warunkach rynkowych, np. obszary trudno dostępne lub o ma-
łej liczbie mieszkańców.

Administracja podniesie jakość e-usług
Jednym z  głównych celów POPC jest zapewnienie, że obywatele 
i przedsiębiorcy będą mogli załatwić więcej spraw drogą elektro-
niczną z każdego miejsca, bez konieczności pojawiania się w urzę-
dzie. Szansę na realizację będą miały przedsięwzięcia związane 
m.in. z  działalnością gospodarczą, usługami zdrowotnymi, nauką 
i szkolnictwem wyższym, bezpieczeństwem, udostępnianiem da-
nych i statystyk, publikacją zasobów kultury, zmniejszaniem bez-
robocia i aktywizacją zawodową, rolnictwem czy sądownictwem. 
Nowe e-usługi pozwolą np. na skrócenie czasu i kosztów uzyska-
nia pozwolenia na budowę lub dokonanie płatności drogą online. 
Oprócz tego realizacja programu ma umożliwić szerszy dostęp do 
aplikacji edukacyjnych online, telewizji internetowej czy muzyki 
i fi lmów wysokiej jakości. Wprowadzenie elektronicznego obiegu 
dokumentów, optymalizacja zarządzania zasobami oraz podnie-

sienie kompetencji pracowników pozwolą na podniesienie efek-
tywności pracy wewnątrz urzędów.

Cyfrowa świadomość społeczeństwa
POPC ma umożliwić społeczeństwu, zwłaszcza na wsi i w małych 
miastach, rozwój cyfrowych umiejętności, które pozwolą ludziom 
na efektywne wykorzystywanie możliwości oferowanych przez in-
ternet. Planowane kampanie informacyjno-edukacyjne mają spo-
pularyzować cyfrowe rozwiązania, a szkolenia i warsztaty – umożli-
wić większej liczbie osób aktywne uczestnictwo w życiu lokalnych 
społeczności i angażowanie się w dodatkowe inicjatywy. Szczegól-
nym wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem 
cyfrowym, takie jak bezrobotni, osoby starsze czy niepełnospraw-
ni, którym trzeba pokazać, jakie szanse stwarza dzisiaj dostęp do 
sieci, zwłaszcza w  obszarze usług publicznych. Z  drugiej strony 
program zakłada wsparcie dla rozwoju potencjału i umiejętności 
programistów, którzy odgrywają kluczową rolę w  cyfrowym roz-
woju kraju. Z  POPC będą fi nansowane także kampanie informa-
cyjno-promocyjne, wskazujące na korzyści, jakie płyną z rozwoju 
cyfrowych kompetencji.

Piotr Koziróg

Więcej informacji o programie
 można znaleźć na stronie: 

www.polskacyfrowa.gov.pl 

Informacje o planowanych i trwających konkursach 
można pozyskać ze strony: 

www.wwpe.gov.pl 
oraz wyszukiwarki dotacji, która jest 

dostępna pod adresem: 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka

PERSPEKTYWA 2014-2020: PROGRAM OPERACYJNY CYFROWA POLSKA
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ZARZĄD WOJEWÓDZTWA

Zarząd to wybierany przez Sejmik organ wykonawczy województwa. 

Tworzą go marszałek, dwóch wicemarszałków i dwóch członków zarządu.

Zadania: 
• wykonywanie uchwał Sejmiku województwa
• gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie 

praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo
• przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu 

województwa
• przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, 

planu zagospodarowania przestrzennego i programów 
wojewódzkich oraz ich wykonywanie

• organizowanie współpracy ze strukturami samorządu 
regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi 
zrzeszeniami regionalnymi

• kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności 
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, 
w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników

• uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu 
marszałkowskiego. 

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego
Urząd Marszałka sprawuje od 2010 r. 
W latach 2002-2006 był radnym Rady 
Miejskiej Goleniowa, w  latach 2008-
2010 – przewodniczącym Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskie-
go. Ukończył Wydział Prawa i  Admi-
nistracji Uniwersytetu Szczecińskiego 
oraz Zachodniopomorską Szkołe Biz-
nesu, a  także studia podyplomowe 
„Zarządzanie przedsiębiorstwem” na 
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego. Od 2009 r. jest członkiem Zarządu Konferencji 
Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC) 
z ramienia Polski (przewodniczący w latach 2010-2011), od 2011 r. 
należy do Komitetu Regionów. Od 2013 r. sprawuje funkcję prze-
wodniczącego zarządu szczecińskiej Platformy Obywatelskiej.

Tomasz Sobieraj
Wicemarszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego
Od grudnia 2014 r. sprawuje urząd 
wicemarszałka. Wcześniej był m.in. se-
kretarzem miasta w Urzędzie Miejskim 
w Koszalinie, następnie zastępcą pre-

zydenta Koszalina. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (prawo), 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (administracja), ukończył 
też Studium Prawa Europejskiego w  Warszawie. Przewodniczący 
koszalińskiej Platformy Obywatelskiej od 2013 r.

Jarosław Rzepa
Wicemarszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego
Od grudnia 2014 r. sprawuje urząd 
wicemarszałka. Od stycznia 2013 r. 
sprawował urząd członka Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskie-
go. W  latach 2008-2011 – dyrektor 
Wydziału Rolnictwa i  Ochrony Środo-
wiska, w  latach 2011-2012 – dyrektor 
Wydziału Rolnictwa i Rybactwa. Absol-
went Akademii Rolniczej w Szczecinie 
(ogrodnictwo), gdzie również zdobył 

tytuł doktora, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu 
(biologia), międzywydziałowych studiów podyplomowych z zakre-
su hodowli i nasiennictwa roślin na Akademii Rolniczej w Krakowie. 
Od 2012 r. członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.

Robert Grzywacz
Członek Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego
Od grudnia 2014 r. członek Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskie-
go. Ukończył zarządzanie w  Szko-
le Wyższej im. Pawła Włodkowica 
w  Płocku. Prowadził własne gospo-

darstwo rolne oraz działalność gospodarczą. Wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, zaangażowany 
w działalność społeczną. 

Anna Mieczkowska
Członek Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego
Od grudnia 2011 r. członek Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskie-
go. W  latach 2010-2011 – zastępca 
prezydenta Miasta Kołobrzeg. Absol-
wentka Wydziału Humanistycznego 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Ukończyła studia podyplo-
mowe na Uniwersytecie Szczecińskim 
(logopedia), w Gnieźnieńskiej Wyższej 
Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej 
(menedżer w  oświacie) na Uniwersy-

tecie Gdańskim (neurologopedia) oraz Pomorskim Uniwersytecie 
Medycznym w Szczecinie (zdrowie publiczne – marketing i zarzą-
dzanie w ochronie zdrowia). Od 2003 r. członek Platformy Obywa-
telskiej. Wiceprzewodnicząca Zarządu Platformy Obywatelskiej 
w powiecie kołobrzeskim.Fo
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SEJMIK WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Sejmik to organ uchwałodawczy i kontrolny województwa. Na Pomorzu 

Zachodnim stanowi go 30 radnych wybieranych w wyborach bezpośrednich.

Do zadań Sejmiku należy m.in. stanowienie aktów prawa miej-
scowego obowiązującego na obszarze województwa, uchwalanie 
strategii rozwoju województwa, programów wojewódzkich, pla-
nu zagospodarowania przestrzennego i  budżetu województwa, 
rozpatrywanie sprawozdań z  wykonania budżetu województwa, 
wybór i odwołanie zarządu województwa, rozpatrywanie sprawoz-
dań z działalności zarządu województwa i podejmowanie uchwał 
w sprawach majątkowych. Kadencja Sejmiku trwa cztery lata. Do 
zadań przewodniczącego Sejmiku należy organizacja prac tego 
organu i  prowadzenie jego obrad (poniżej przedstawiamy skład 
Sejmiku w porządku alfabetycznym). 

Lech Bany
55 lat, wykształcenie średnie: Studium Pedagogiczne w Łom-

ży. Rolnik oraz przedsiębiorca budowlany; wiceprezes Za-

chodniopomorskiej Izby Rolniczej w  Szczecinie, przewodni-

czący Powiatowej Izby Rolniczej w Kołobrzegu, wiceprezes ZP 

PSL oraz prezes ZG PSL w Rymaniu. W Sejmiku członek m.in. 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Henryk Carewicz 
61 lat, przedsiębiorca – prowadzi serwis samochodowy, pełni 

funkcję wiceprezesa Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Przed-

siębiorców, od 16 lat radny Rady Osiedla nr 1 „Solne Zdroje” 

w Kołobrzegu, w latach 2006-2010 radny miasta Kołobrzeg. 

W Sejmiku wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Roz-

woju Obszarów Wiejskich.

Kazimierz Drzazga 
64 lata, wykształcenie: administracja, historia i zarządzanie lo-

gistyczne (studia podyplomowe). Uczestnik strajków 1980 r., 

działacz podziemnej „S” i  członek ścisłego kierownictwa 

Związku w  Regionie Pomorza Zachodniego w  latach 1984-

1991. Członek-założyciel Prawa i  Sprawiedliwości, do dzisiaj 

członek Rady Politycznej PiS. Długoletni pracownik Z.Ch. „Police”, administracji 

samorządowej, w  latach 2006-2008 wiceprezes – dyrektor Zarządu Morskich 

Portów Szczecin-Świnoujście SA. Radny Powiatu Polickiego. Wiceprzewodni-

czący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego IV i V kadencji. 

Ewa Dudar 
43 lata, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzą-

dzania na Uniwersytecie Szczecińskim, dydaktyk w  zakresie 

kształcenia zawodowego. W  Sejmiku wiceprzewodnicząca 

Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

Zygmunt Dziewguć 
66 lat, z  wykształcenia ekonomista, prezes PKS Gryfi ce 

Sp. z o.o., w latach 1994-1998 radny Gryfi c, od pięciu kaden-

cji radny województwa zachodniopomorskiego, piastował 

stanowisko wiceprzewodniczącego Sejmiku. W  Sejmiku peł-

ni funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki, Infra-

struktury i Ochrony Środowiska.

Józef Jerzy Faliński
69 lat, absolwent politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

W latach 1994-2000 burmistrz Barlinka. W Sejmiku od 1998 r. 

W  latach 2000-2002 marszałek województwa, obecnie na 

emeryturze. W  Sejmiku przewodniczący Komisji Doraźnej 

ds. Rozwoju Gospodarki Morskiej w  Subregionie Dolnej 

Odry i Zalewu Szczecińskiego.

Maria Ilnicka-Mądry 
68 lat, doktor nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrz-

nych. W  latach 1991-1999 wiceprzewodnicząca Okręgowej 

Izby Lekarskiej, radna województwa I  kadencji, przewodni-

cząca Komisji Zdrowia. Menedżer Roku 2008 w Ochronie Zdrowia, przez 17 lat 

dyrektor Szpitala SPSK1 PUM Szczecin. Od października 2014 r. na emeryturze.

Teresa Kalina 
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomor-

skiego, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej-

skich, Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodo-

wej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Ukończyła historię 

na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe z zakresu 

organizacji i zarządzania na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie 

oraz Pedagogiczne Studium Bibliotekarstwa. 

Krystyna Elżbieta Kołodziejska-Motyl 
63 lata, lekarz ginekolog-położnik, absolwentka Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu, studia podyplomowe na AMiE w  Po-

znaniu (zarządzanie zmianami w służbie zdrowia), od 2000 r. 

prowadzi Przychodnię Specjalistyczną „Zdrowie” w  Wałczu, 

przez ostatnie trzy kadencje radna miasta Wałcz. W  Sejmiku wiceprzewodni-

cząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Jerzy Kotlęga 
66 lat, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w  Szczecinie 

oraz Akademii Rolniczo-Technicznej w Bydgoszczy. Były kurator 

oświaty w Koszalinie oraz zachodniopomorski kurator oświaty 

w  Szczecinie. Kierował także wojewódzkim ośrodkiem meto-

dycznym. Edukator kadry kierowniczej. Wykładowca na Politechnice Koszalińskiej. 

Od 2002 r. radny województwa – II, III, IV i V kadencji. Wiceprzewodniczący Sej-

miku Województwa Zachodniopomorskiego IV i V kadencji.
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Jan Kuriata 
56 lat, nauczyciel języka francuskiego, doktor nauk huma-

nistycznych, tłumacz przysięgły języka francuskiego. Od 

1 grudnia 2005 r. do 15 listopada 2006 r. z-ca prezydenta mia-

sta Koszalina, radny i  przewodniczący Rady Miasta Koszalin, 

poseł na Sejm RP VI kadencji, od 2012 r. rektor Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w  Koszalinie. Obecnie w  Sejmiku 

przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych. 

Olgierd Kustosz 
45 lat, rolnik-pszczelarz – producent „Miodów Przelewickich”, 

wpisanych na Listę Produktów Regionalnych i  Tradycyjnych 

przez MRiROW w  2012 r., prezes Koła Pszczelarzy w  Przele-

wicach, wiceprezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy 

w Szczecinie. Przelewicka pasieka otrzymała pierwszą nagro-

dę w  konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – Smaki Re-

gionu 2011. W Sejmiku przewodniczący Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Artur Łącki 
53 lata, absolwent prawa na Uniwersytecie Szczecińskim, 

przedsiębiorca, od 1990 r. działacz samorządowy, radny gminy 

Rewal oraz radny powiatu gryfi ckiego, a w  latach 2002-2006 

członek zarządu powiatu. Druga kadencja w Sejmiku, obecnie 

przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy 

Zagranicznej.

Paweł Mucha 
33 lata, adwokat, działacz społeczny i  samorządowy. Pro-

wadzi kancelarię adwokacką w  Gryfi nie z  fi lią w  Szczecinie. 

Radny Województwa III i  IV kadencji w  latach 2006-2014. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku Wojewódz-

twa, przewodniczący Klubu Radnych PiS, członek Komisji 

Doraźnej ds. Funduszy Unii Europejskiej w perspektywie fi -

nansowej 2014-2020.

Andrzej Niedzielski 
59 lat, doktor nauk medycznych, specjalista ginekolog-po-

łożnik. Od grudnia 2009 r. ordynator oddziału ginekologicz-

no-położniczego w  SPS ZOZ „Zdroje” Szczecin. W  Sejmiku 

wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej 

i Bezpieczeństwa Publicznego.

Artur Nycz 
38 lat, dyrektor Biura Regionalnego Związku Rewizyjnego 

Spółdzielni Mieszkaniowych w  Szczecinie, wieloletni radny 

miasta Gryfi no. W Sejmiku przewodniczący Komisji Oświa-

ty, Kultury i Sportu.

Adam Ostaszewski 
41 lat, prawnik, prowadzi własną kancelarię w  Koszalinie, 

w latach 2002-2006 radny miasta Koszalin – od trzech lat prze-

wodniczący koszalińskiego okręgu SLD. Obecnie w  Sejmiku 

wiceprzewodniczący Komisji Doraźnej ds. Statutu Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego.

Witold Ruciński 
55 lat, absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, studia po-

dyplomowe na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (prawo 

administracyjne i samorządowe), na co dzień leśniczy w Nad-

leśnictwie Dobrzany oraz biegły sądowy ds. łowiectwa, leśnic-

twa i ochrony środowiska, prezes zarządu powiatowego PSL 

Stargard oraz wiceprezes ZW PSL. Już drugą kadencję wiceprzewodniczący 

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Paweł Szefernaker 
27 lat, prawnik, przewodniczący Ogólnopolskich Struktur Mło-

dych Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie w Sejmiku przewod-

niczący Komisji Doraźnej ds. Rodziny.

Cezary Szeliga 
41 lat, absolwent Akademii Rolniczej w  Szczecinie i  Uniwer-

sytetu Szczecińskiego. Wieloletni pracownik administracji 

publicznej. Dyrektor WPROW Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego, a od 1 lipca 2013 r. zastęp-

ca prezesa ARiMR. W Sejmiku wiceprzewodniczący Komisji 

Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej.

Halina Szymańska 
55 lat, lekarz weterynarii (Akademia Rolnicza we Wrocławiu), 

studia podyplomowe (prawo administracyjne i  samorządo-

we), studia doktoranckie (nauki ekonomiczne), audytor, przed-

siębiorca i wieloletni samorządowiec (b. burmistrz Łobza i b. 

starosta powiatu łobeskiego). Obecnie w Sejmiku wiceprze-

wodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych. 

Dariusz Wieczorek 
49 lat, absolwent Politechniki Szczecińskiej, inicjator powo-

łania Regionalnej Agencji Promocji Turystyki, radny miasta 

dwóch kadencji, w  latach 1998-2001 wiceprezydent miasta 

ds. rozwoju gospodarczego. W Sejmiku wiceprzewodniczący 

Komisji Rewizyjnej. 

Adam Wyszomirski 
37 lat, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, prezes 

szpitala w  Szczecinku. W  Sejmiku przewodniczący Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Krzysztof Zaremba 
41 lat, politolog, w latach 2001-2005 poseł na Sejm RP, w latach 

2007-2011 senator RP, od sierpnia 2011 r. członek Prawa i Spra-

wiedliwości, pracuje w DB Port Szczecin. W Sejmiku wiceprze-

wodniczący Komisji Doraźnej ds. Rozwoju Gospodarki Mor-

skiej w Subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego.

Joanna Żurowska 
42 lata, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-

sytetu Szczecińskiego oraz studiów Master of Business Admi-

nistration, radca prawny w  Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 

Police SA, od października 2012 r. prezes Klubu Piłki Siatkowej 

Chemik Police. W  Sejmiku wiceprzewodnicząca Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu.

SAMORZĄD TERYTORIALNY



Na sympatyków biegów, zorganizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda 
Geblewicza przez Ruchową Akademię Zdrowia, czekały dystanse 5 i 10 km. Podczas towarzyszącego biegom pikniku „Pomorze 

Zachodnie na sportowo” dzieciom i dorosłym zaoferowano wiele zabaw i konkursów. Ich wspólnym mianownikiem była 
aktywność. Uczestnicy rywalizacji otrzymali koszulki techniczne z logo Pomorza Zachodniego i pamiątkowe medale.

2 maja, w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Jasne 

Błonia w Szczecinie zapełniły tłumy szczecinian, którzy 

na sportowo chcieli uhonorować również kolejne 

narodowe święto – Konstytucji 3 Maja.

PATRIOTYCZNIE I SPORTOWO

Fot. Marcin Omelańczuk (4x)



Więcej informacji na stronie:



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405E605D205D4002005D505D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D4002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


