Od prawej: burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński, prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrand oraz Jacek thiel, członek zarządu powiatu wejherowskiego

Z prawej Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza
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ZIT ma się dobrze,
ale chce jeszcze lepiej
Noworoczne spotkanie samorządowców – członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia
– Sopot, odbyło się 11 stycznia 2017 roku w sopockim Grand Hotelu.
TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Anna Kłos

Uczestniczył w nim zarząd OM w osobach: prezesa Obszaru (prezydenta Gdańska) Pawła Adamowicza, wiceprezesa Jacka Karnowskiego (prezydenta Sopotu), członków zarządu, reprezentanci Rady
Programowej OM – w imieniu marszałka Mieczysława Struka
członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Ryszard Świlski - oraz
członek Rady Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców
Pomorza, który od zawsze jest gorącym orędownikiem tworzenia
metropolii.. Licznie, mimo trudnej, zimowej pogody, przybyli samorządowcy. Zanim wypito okolicznościową lampkę szampana,
odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego podsumowano
stan dotychczasowej realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji
(ZIT).
Było o czym mówić, ponieważ do dyspozycji zblokowanych samorządów jest w unijnym budżecie 2014 – 2020 dla województwa
pomorskiego niezła kasa z dwu źródeł – z Regionalnego Programu
Operacyjnego 1,4 mld zł, i z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2,2 mld zł.
Strategia ZIT została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Członków OMG-G-S w październiku 2015 roku. I już w lutym 2016 uzyskała akceptację Ministerstwa Rozwoju. Potem była dwukrotnie
aktualizowana. Ostatnia wersja pochodzi z listopada 2016 roku.
Do tej pory podpisano już szereg umów z potencjalnymi beneficjentami. Na:

• wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu 1 projekt na 9,5 mln zł,
• aktywizację zawodową bezrobotnych - 7 projektów (już w 2017)
na 21 mln. zł,
• aktywizację społeczno-zawodową – 13 projektów na 52 mln zł,
• usługi społeczne – 20 projektów na 22 mln zł,
• ekonomię społeczną – 1 projekt na 22 mln zł,
• geriatrię – 2 projekty na 37 mln zł,
• rewitalizacje – 13 projektów na 230 mln zł,
• węzły komunikacyjne – 20 projektów na 447 mln zł,
• perony SKM – 1 projekt na 140 mln zł,
• efektywność energetyczną – 41 projektów na 406 mln zł.

Jeśli chodzi o statystykę całościową, do puli RPO przyjęto 33 wnioski o dofinansowanie, z czego już podpisano 13 umów, (jest to 9%
możliwej kontraktacji). Odnośnie finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - podpisano 15 wniosków,
co wyczerpało prawie 100% przyznanych funduszy.
Strategia ZIT na rok 2017 zakłada przyspieszenie działań. Do 16
lutego br. powinny wpłynąć ostatnie wnioski od potencjalnych beneficjentów, do 20 lutego wnioski zostaną przez biuro OM przekazane do zaopiniowania przez konsultantów z rożnych dziedzin, do
31 marca powinno nastąpić podpisanie wszystkich umów o dofinansowanie z puli ZIT.
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