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Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) podpisał dwie umowy w ramach

Poddziałania 1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego”. Beneficjentami wsparcia są gminy Piła i Łubowo, które podczas

spotkania reprezentowali Prezydent Piotr Głowski oraz Wójt Andrzej Łozowski.

Gmina Piła otrzymała ponad 11 mln zł dofinansowania na projekt pn. „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły –

rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”. Gmina Łubowo planuje zrealizować projekt pn. „Uzbrojenie terenów

inwestycyjnych na terenie Gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK –

Podstrefa Łubowo”, na który Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie w wysokości ponad 12 mln zł. Łączna wartość

unijnego wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+) wyniesie przeszło 23 mln zł. W przypadku gminy

Łubowo projekt ujęty został w ramy gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI).

„Ta forma wsparcia lokalnej gospodarki jest wciąż aktualna i takie możliwości dajemy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego naszym beneficjentom. Projekty są zachętą dla inwestorów, aby tu w Wielkopolsce lokowali swoje inwestycje. Ich realizacja

pozwoli na stworzenie bardzo atrakcyjnych terenów dedykowanych przedsiębiorcom. Warto podkreślić, że w przypadku gminy Łubowo

lokalizacja terenów, która jest silnie związana z drogą ekspresową S5 i jej węzłami działa na wyobraźnię potencjalnych inwestorów” –

powiedział Marszałek Marek Woźniak, życząc jednocześnie beneficjentom udanych realizacji przedsięwzięć.

Nadrzędnym celem projektów jest wzrost rozwoju gospodarczego i konkurencyjności gospodarki gmin poprzez udostępnienie potencjalnym

inwestorom dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych, poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym

wzrost liczby przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Na przykład w Pile docelowo ma powstać ich nawet kilka tysięcy.

Gminy planują rozwój istniejącej i budowę nowej infrastruktury terenów inwestycyjnych, ich uzbrojenie poprzez wyposażenie w niezbędną

infrastrukturę techniczną, tj. drogową, wodociągową, energetyczną czy kanalizacyjną. W Pile przygotowane zostaną dla inwestorów tereny

(obecnie poprzemysłowe, zdegradowane i nieużytkowane) o powierzchni 12,5 ha. Tereny inwestycyjne o powierzchni blisko 36 ha, które

powstaną w gminie Łubowo zostaną włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” jako Podstrefa Łubowo.

Warto przypomnieć, że OSI ośrodków subregionalnych to dodatkowe koperty finansowe przewidziane w ramach WRPO 2014+ na

przedsięwzięcia związane z eliminowaniem barier rozwojowych miejskich obszarów funkcjonalnych: Piły, Konina, Leszna i Gniezna.

Wysokość puli środków dla poszczególnych OSI została wyznaczona na podstawie liczby mieszkańców tych obszarów. Łącznie pula

środków przyznanych dla OSI w ramach WRPO 2014+ wynosi ok. 99,2 mln euro (w tym ok. 88 mln euro Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, 11,2 mln euro Europejskiego Funduszu Społecznego).
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