
Spotkanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

24. Walne Zebranie Członków 
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

Wideokonferencja, 9 grudnia 2020 roku



Członkowie wspierający



1. Otwarcie Zebrania, potwierdzenie kworum, wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad. 

2. Przywitanie nowych członków OMGGS: Gminy Skarszewy i Gminy Miłoradz oraz członka wspierającego PCE. Prezentacja sprowadzania 
z kluczowych działań OMGGS zrealizowanych w 2020 roku. Dyskusja nad celami na 2021 rok.
Zał. nr 1 Raport z działalności OMGGS.

3. Informacja dot. głosowania obiegowego ws. składek OMGGS na 2021 rok. 
Uchwały ws. mechanizmu wyliczania składek członkowskich, ws. ustalenia składek członkowskich, ws. dodatkowej składki dla członków wspierających, 
ws. dodatkowej składki na SM 2021

4. Omówienie propozycji działań dla samorządów członkowskich:
a. wskazanie osób z urzędów do współpracy nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego i RPS-ami 
b. apel do Marszałka w sprawie rozszerzenia granic obszaru ZIT (wniosek p. nowodworskiego)
c. zaangażowanie pracowników JST w działania dot. ekonomii społecznej
d. konsultacje standardów dot. integracji imigrantów i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
e. ustawa metropolitalna - kampania informacyjna
f. Metropolia za pół ceny

g. Wystawa - Białoruś. Droga do wolności. 

5. Podpisanie Apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań zapewniających bezpieczeństwo ekologiczne gminom i powiatom przed zagrożeniem wynikającym z 
broni chemicznej i wraków statków zatopionych w obrębie polskich obszarów morskich podczas drugiej wojny światowej.. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie zebrania.

Porządek Obrad WZC



Przywitanie nowych członków OMGGS: 
Gminy Skarszewy 
Gminy Miłoradz

Portu Czystej Energii





Port Czystej Energii
Sławomir Kiszkurno, prezes PCE
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STAN ZAAWANSOWANIA PRAC NA TERENIE BUDOWY





HARMONOGRAM BUDOWY ZTPO

VII 
rozpoczęcie 

robót ziemnych

V
przystąpienie 

do prac 
rozruchowych

XII 
rozpoczęcie prac 

budowlanych 
(innych niż roboty ziemne)

X/XI
oddanie do użytkowania

VII
montaż instalacji 

i urządzeń 
technologicznych

wymiana 
gruntów



.

PORT CZYSTEJ ENERGII SP. Z O.O. W GDAŃSKU

TERMICZNE.ABRYS.
PL



▪ z uwzględnieniem wstępnej 
oferty Wykonawcy w zakresie 
kosztów Capex i Opex 
dostosowania systemu 
oczyszczania spalin do nowych 
konkluzji BAT
▪ z uwzględnieniem Aneksów nr 1 

i 2 do umowy PPP (wymiana 
gruntów)

PROGNOZA CEN NA BRAMIE ZTPO



Prezentacja sprowadzania z kluczowych działań OMGGS 
zrealizowanych w 2020 roku. 

Dyskusja nad celami na 2021 rok.









wymiana informacji między 
samorządami

akcja kupowania maseczek

informacje dla przedsiębiorców

Sztab Kryzysowy Pomorskich 
Pracodawców

kryzysowa infolinia dla 
imigrantów

OWES: 
144 tys. zł na środki ochrony

150 tys. z na dodatkowe wsparcie

#zamawiamBOwspieram













168 projektów

1,05 mld zł ze środków UE
w tym: 238,5 mln zł  EFS, 807,9 mln zł EFRR

1,9 mld zł wartość całkowita projektów
ZIT

POIiŚ
23 projekty

708,2 mln zł ze środków UE

1,4 mld zł wartość całkowita projektów



1.06 mld zł
suma dofinansowania projektów ZIT 

powiat
dofinansowanie [mln zł]

Gdańsk 305,82

Gdynia 170,38

wejherowski 131,75

kartuski 96,69

tczewski 80,12

pucki 64,10

Sopot 53,79

gdański 42,72

nowodworski 25,44

OMGGS 18,21

skm 68,19



16,21 mln zł
zwiększenie dofinansowania projektów ZIT, 

w związku ze zmianą kursu euro w 2020 r.

powiat
zwiększenie dofinansowania 

[mln zł]

Gdańsk 3,84 
(+ 0,8 do wykorzystania 

w kolejnym podziale)

Gdynia 2,97

wejherowski 2,16

kartuski 1,65

tczewski 1,37

pucki 0,94

gdański 0,82

Sopot 0,65

nowodworski 0,32



info z przykładami, można 
zakryć zdjęcie

Kto korzystał w tym roku:

● Gmina Szemud

● Gmina Żukowo

● 4 wspólnoty mieszkaniowe w Gdańsku

● Spółdzielnia Socjalna “PASJA”, Kartuzy

● Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1 

w Gdańsku

● OWES

Od 2019 r. (w 3 edycjach programu) udzielono porad prawnych dla ponad 

30 samorządów i jednostek realizujących projekty. 

W jakich sprawach:
● klauzule covid w umowach z wykonawcami

● opinie dot. zamówień publicznych w czasach covid

● zapytania ofertowe, projekty pism i oświadczeń

● konsultacje prawne dot. bieżących działań projektowych



Reda

Puck

Somonino

Tczew

Wejherowo









liczba  budynków

Luzino 15

Malbork 10

Stegna, Gdynia 7

gmina Puck 6

Cedry Wielkie, Reda 5

Kartuzy, Żukowo 4

Kolbudy, Pszczółki, Szemud, Rumia, Tczew, 
powiaty: kartuski, tczewski, wejherowski

3

Jastarnia, Sulęczyno, Władysławowo, Puck, 
pow. malborski

2

Nowy Staw, Pelplin, Przodkowo, Somonino, 
pow. gdański

1

102

Audyty 
termomodernizacyjne 

w l.2018-2021





Kolektor Żuławski



Standardy rowerowe dla OMGGS (i Wrześni)















3. Uchwalenie składek OMGGS na 2021 rok. 

1. ws. mechanizmu wyliczania składek członkowskich, 

2. ws. ustalenia składek członkowskich, 

3. ws. dodatkowej składki dla członków wspierających, 

4. ws. dodatkowej składki na SM 2021.



Mechanizm wyliczania 
składek członkowskich na 2021

ZIT

  (0,044% średniej z dochodów własnych 
z lat 14-17)

jak w 2020 0,02%

POZA ZIT

SAMORZĄDY

(0,02% średniej z dochodów własnych 
z lat 16-19)



Składki Członkowskie na 2021

Składka podstawowa mniejsza o 110 tys. zł

2020 2021

  2,02 mln zł 1,91 mln zł



11 Krynica Morska 3 338  zł

12 Przywidz 3 274  zł

13 Nowy Staw 3 620  zł

14 Skarszewy 4 060  zł

15 powiat malborski 4 650  zł

16 Hel 4 547  zł

17 Gniew 4 772  zł

18 Somonino 4 891  zł

19 Gniewino 5 224  zł

20 powiat lęborski 5 386  zł

21 Pelplin 5 701  zł

22 powiat nowodworski 6 320  zł

23 Przodkowo 6 023  zł

24 Tczew (gmina) 6 466  zł

25 Luzino 8 784  zł

26 Cedry Wielkie 6 920  zł

27 Jastarnia 7 884  zł

28 Trąbki Wielkie 6 902  zł

29 Pszczółki 7 461  zł

30 Stężyca 8 854  zł

1 Miłoradz 1 006 zł

2 Ostaszewo 1 199  zł

3 Lichnowy 1 233  zł

4 Linia 1 633  zł

5 Sulęczyno 1 709  zł

6 Sztutowo 1 754  zł

7 Suchy Dąb 1 831 zł

8 Subkowy 1 884  zł

9 Chmielno 2 260  zł

10 Łęczyce 3 177  zł



31 Stegna 9 398  zł

32 Kosakowo 10 008  zł

33 Puck 11 149  zł

34 Sierakowice 10 057  zł

35 Nowy Dwór Gdański 12 530  zł

36 Kolbudy 11 641  zł

37 Szemud 14 077  zł

38 powiat pucki 13 476  zł

39 Malbork 14 027  zł

40 Lębork 15 124  zł

41 Puck (gmina) 17 476  zł

42 powiat kartuski 16 248  zł

43 powiat gdański 17 382  zł

44 Reda 17 251  zł

45 Wejherowo (gmina) 17 864  zł

46 powiat tczewski 21 107  zł

47 Kartuzy 21 049  zł

48 Władysławowo 22 194  zł

49 powiat wejherowski 27 120  zł

50 Pruszcz Gdański (gmina) 28 657  zł

51 Żukowo 30 691  zł

52 Pruszcz Gdański 34 795  zł

53 Wejherowo 36 480  zł

54 Rumia 37 312  zł

55 Tczew 46 704  zł

56 Sopot 93 954  zł

57 Gdynia 373 970  zł

58 Gdańsk 796 354  zł



Uchwała ws. mechanizmu wyliczania 
składek członkowskich



Uchwała ws. ustalenia 
składek członkowskich



Składka na organizację 
kongresu SM 2021



Członkowie wspierający



Składki dla członków 
wspierających

Uchwała WZC

w sprawie uchwalenia wysokości i mechanizmu wyliczania rocznej składki 
członkowskiej dla Członków Wspierających.  

Na podstawie §16, §24 pkt. 8, §25 pkt. 4,5 Statutu Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny 
Gdańsk-Gdynia-Sopot, uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zebranie Członków uchwala roczną składkę członkowską dla Członków 
Wspierających Stowarzyszenia w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych. 
Pierwsza składka uiszczona zostanie za rok 2021. 

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd do obniżenia rocznej składki członkowskiej dla 
poszczególnych Członków Wspierających, jednak do kwoty nie niższej niż 3.000 
(trzy tysiące) złotych. Zmiana wysokości składki może nastąpić na pisemny, 
uzasadniony wniosek Członka Wspierającego. 

2. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia rocznej składki członkowskiej dla 
poszczególnych Członków Wspierających, którzy w sposób ponadprzeciętny chcą 
angażować się w realizację celów Stowarzyszenia, po dokonaniu stosownych 
ustaleń z danym Członkiem Wspierającym. 

§ 3

Członek Wspierający zobowiązany jest uiścić składkę roczną w pełnej wysokości, w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania noty księgowej.

  

 

 

 

  

 

 

 



Głosować należy odsyłając maila podpisanego przez osobę osobę uprawnioną do głosowania, z adresu osoby 
uprawnionej do głosowania (tj. z adresu imiennego bądź funkcyjnego np. burmistrz, prezydent, wójt, 
starosta) na adres biuro@metropoliagdansk.pl  o treści:

Głos dotyczący uchwały nr 97/2020  w sprawie mechanizmu wyliczania składek członkowskich. 
(proszę zostawić jedną z następujących treści, niepotrzebne usunąć)

·  jestem za przyjęciem uchwały

Głos dotyczący uchwały nr 98/2020  w sprawie ustalenia  składek członkowskich na 2021 rok
 (proszę zostawić jedną z następujących treści, niepotrzebne usunąć)

·  jestem za przyjęciem uchwały 

·  wstrzymuję się od głosu 
·  głosuję przeciw uchwale 

·  wstrzymuję się od głosu 
·  głosuję przeciw uchwale 

Głosowanie obiegowe

Treść maila



Podpisanie Apelu do Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie działań zapewniających bezpieczeństwo ekologiczne gminom i powiatom 
przed zagrożeniem wynikającym z broni chemicznej i wraków statków zatopionych w 

obrębie polskich obszarów morskich podczas drugiej wojny światowej.







4. Propozycje działań dla samorządów

1. ws. współpracy przy tworzeniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

i Regionalnych Programach Strategicznych, 

2. propozycja Rady dot. uchwały WZC ws. wniosku do Marszałka o włączenie  

do MOF powiatu nowodworskiego 

3. ws. wkładu własnego do projektu OWES, 

4. ws. konsultacji standardów dot. integracji imigrantów 

i osób z niepełnosprawnościami, 



Strategia rozwoju 
ponadlokalnego 
(dawniej: Strategia ZIT)

nowe projekty do realizacji 
do 2030 r.

3

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Pomorskiego 2030

Regionalne Programy Strategiczne 
w 5 obszarach

Regionalny Program Operacyjny

2

Umowa partnerstwa 
2021-2027

grupa ds. ZIT na forum Unii 
Metropolii Polskich

1

Trzy poziomy programowania funduszy UE 



Komitet Sterujący Strategią Rozwoju Ponadlokalnego

● p. nowodworski - Marta Dorobek

● Linia - Bogusława Engelbrecht
● Pruszcz Gdański - Magdalena Kołodziejczak
● Pelplin - Mirosław Chyła

● Gdynia - Katarzyna Gruszecka-Spychała
● Gdańsk - Piotr Borawski
● Sopot - Marcin Skwierawski

● Katarzyna Drozd-Wiśniewska
● Katarzyna Gruszka
● Kamil Pach
● Mateusz Szulc

Komitet pracuje nad:

- nową Strategii ZIT
- listą projektów do RPO
-prace samorządów nad 
planowaniem przedsięwzięć

 



Prace samorządów nad planowaniem przedsięwzięć:

- za pośrednictwem starostów - organizacja 
spotkań gmin w ramach danego powiatu, np. 
poprzez konwent wójtów i burmistrzów;

- za pośrednictwem komisji tematycznych - 
samorządy + partnerzy społeczni, gospodarczy

prosimy o wyznaczenie osób 
kontaktowych w samorządach 

odpowiedzialnych za działania związane 
ze strategiami

Współpraca z Komitetem Sterującym 
i komisjami tematycznymi OMGGS



Propozycje działań dla samorządów

1. ws. współpracy przy tworzeniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

i Regionalnych Programach Strategicznych, 

2. propozycja Rady dot. uchwały WZC ws. wniosku do Marszałka o 

włączenie  do MOF powiatu nowodworskiego 

3. ws. wkładu własnego do projektu OWES, 

4. ws. konsultacji standardów dot. integracji imigrantów 

i osób z niepełnosprawnościami, 



źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030

MOF: 30 gmin OMGGS
➔ nie wszystkie gminy z  

powiatów puckiego, 
wejherowskiego, 
kartuskiego, tczewskiego i 
nowodworskiego objęte są 
MOF

Powiat nowodworski od 6 lat 
wnioskuje do Marszałka o 
włączenie do MOF

W perspektywie 2021-2027 na 
obszarze OMGGS powstały 
nowe MOFy: 
Lęborka i Malborka 



budowa drogi ekspresowej S7  

-> zwiększona dostępność 

komunikacyjna Nowego Dworu 

Gdańskiego 

Czas podróży samochodem od 
centrum Gdańska:

10 min

20 min

30 min

35 min

Argumenty dla włączenia gmin powiatu nowodworskiego do MOF:



Rada poparła starania p. nowodworskiego i zaproponowała przygotowanie uchwały 
WZC ws. wniosku do Marszałka o włączenie powiatu do MOF 

Wątpliwości ws. uchwały dot. zakresu naszego wniosku do Marszałka

Możliwe opcje wnioskowania ws. delimitacji: 

a. dot. pow. nowodworskiego 
b. dot. łącznie pow. puckiego, wejherowskiego, kartuskiego, tczewskiego i nowodworskiego 
c. dot. także Lęborka i Malborka 

Kolejny krok: treść uchwały trafia na Radę w styczniu
Walne głosuje nad uchwałą obiegowo



Propozycje działań dla samorządów

1. ws. współpracy przy tworzeniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

i Regionalnych Programach Strategicznych, 

2. ws. wkładu własnego do projektu OWES, 

3. ws. konsultacji standardów dot. integracji imigrantów 

i osób z niepełnosprawnościami, 



Inwestowanie w podmioty ekonomii społecznej 
w usługach społecznych, regionalnych specjalizacjach 

wsparcie podaży PES dzięki OWES

cel Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Zarząd 9 września 2019 



2,7 mln wkładu własnego do 2022

Ośrodek Ekonomii Społecznej 
(85% UE): 
● 3,4 mln dotacji na miejsca pracy 
● 18,7 mln na usługi dla  organizacji i

 przedsiębiorstw społecznych

wkład OMGGS to: 
opracowania eksperckie, diagnozy lokalne 

(mapy interesów), wynajem sal, superwizja 

animatorów, kampania informacyjna nt. ekonomii 

społecznej

szkolenia i doradztwo dla jst (w przypadku zgody 

na proponowane rozwiązanie tzw. sieć współpracy)

Partnerzy OWES wkład własny 
z wniosku 

OMGGS lider od 2017 840 tys. 

Fundacja Pokolenia                         640 tys. 

Pracodawcy Pomorza                          344 tys. 

Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna                         

200 tys. 

Towarzystwo Pomocy Brata 
Alberta                

597 tys. 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej             

partner wyszedł z projektu                                   

plan. 94 tys. 



Korzyści dla jst 

mapka z podmiotami w omggs

Dominik robi  

Podział 703 tys.  wkładu 

na 5(8) powiatów 

to 87 tys. / powiat 

na 19 (20) gmin 
to 37 tys. / gmina 

powiat miejsca pracy 

 kartuski 25

 pucki 10

 gdański 10

 tczewski 8

 wejherowski 8

 Gdańsk 36

 Sopot 8

 Gdynia 4

109 nowych 
miejsc pracy

6 spółdzielni 
tw. przez 
samorządy 



PIT zamiast zasiłku i plastiku 

195 m banera = zatrudnienie 
 od lokalnej inicjatywy do spółdzielni socjalnej - 

nowe miejsca pracy 
dla 3 osób z niepełnosprawnością 





pierwsza praca lokalnie, zostaję! 

dwa kółka = zatrudnienie
13 młodych bezrobotnych np. z kryzysami psychicznymi, bezdomnych

partner UM Tczew w edukacji, wykonawca usług pocztowych dla miasta 
i powiatu, podwykonawca usług wymiany baterii w Mevo  

5 miejsc 
pracy dzięki 
OWES







Oddelegowanie pracowników jako wkład 
własny do projektu OWES 

1/8 etatu x 

4289,09 zł 

(śr. pensja brutto)

536,14 zł / m-c
lub 

1/4 etatu 
1072,27 zł / m-c

W skali 2021  

336 159, 78 zł

W skali 2022  

366 719,76 zł

obowiązki: 

- propagowanie działań OWES na terenie 

gminy/powiatu

- udział w sieci współpracy samorządów z OWES, 

w tym w 2 szkoleniach i doradztwie

- współpraca z koordynatorem merytorycznym 

OWES w zakresie powierzonych zadań

- pomoc grupom nieformalnym i organizacjom 
z terenu gminy/powiatu 

w kontakcie z animatorami OWES

kogo oddelegować: 

w powiatach – 

urzędnik od 

współpracy z NGO 

w gminach – j.w. jeśli 

są, pracownicy wydz. 

społecznych, 

stanowiska 

samodzielne dot. 

spraw 

społ-edukacji-kultury



Podsumowanie

prosimy o oddelegowanie  na min.  ⅛ etatu 
na mocy porozumienia stron 

na okres luty 2021 - grudzień 2022

➔ zabezpieczenie wkładu własnego 
o wartości ok. 703 tys. zł

➔ szansa na przekazanie wiedzy z Gdyni, 
Gdańska i Sopotu do mniejszych 
samorządów

➔ formalne wydelegowanie do współpracy 
zapewnić może stałość działania sieć, także 
po zakończeniu projektu



Propozycje działań dla samorządów

1. ws. współpracy przy tworzeniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

i Regionalnych Programach Strategicznych, 

2. ws. wkładu własnego do projektu OWES, 

3. ws. konsultacji standardów dot. integracji imigrantów 

i osób z niepełnosprawnościami, 



 Imigranci 
 w Polsce



Standard OMGGS (11.V.) - krok 1:

zadanie w Standardzie:          działania OMGGS:

kursy języka polskiego 
dla dorosłych

- analiza dostępności / szkoły

- opracowanie zawartości standardowego kursu

- przeszkolenie nauczycieli

przygotowanie szkół
- EDUlab

- badanie sytuacji dzieci szkolnych

- złożenie wniosku do Funduszy EOG (z CEN) – 280 tys. zł

informacja dla imigrantów
- analiza możliwości świadczenia informacji w Biurach 

Mieszkańca

- przeszkolenie urzędników

- przygotowanie materiałów

podwyższanie kwalifikacji 
imigrantów

- przygotowanie NGO do kwalifikowania imigrantów do 

projektów ZIT 



do 10 grudnia: ankieta w szkołach 
OMGGS dot. sytuacji 
i potrzeb uczniów-imigrantów

kolejny krok: wsparcie szkół z największą liczbą 
dzieci wg standardu

2 tys. na Pomorzu 

co najmniej tyle dzieci 
imigrantów uczy się w 

naszych szkołach

10 grudnia - drugi webinar dla pracowników obsługi 
mieszkańców. (Pierwszy 26 listopada). 

Do końca grudnia gotowy będzie podręcznik / procedury - 
wsparcie dla urzędników w odpowiedziach na pytania, 
z którym zgłaszają się imigranci.



80 środowisk z całego OM stworzyło 
Standard Minimum dla Osób 
z Niepełnosprawnościami

➔ to 30 konkretnych działań dla gmin 

i powiatów dot. dostępności
➔ trwają konsultacje w powiatach
➔ tw. jest kosztorys realizacji zadań w jst 

Kolejny krok: przedstawienie standardu 
do przyjęcia przez Radę 



● stworzony przez 80 ekspertów (pełnomocnicy ds. OzN, 

przedstawiciele jst, osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie, 

reprezentanci służby zdrowia, placówek edukacyjnych i 

terapeutycznych, PFRON, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

OPS-y).

● ma na celu równy dostęp do informacji i wsparcia, niezależnie od 
stopnia sprawności, metody komunikacji i miejsca, w którym żyje

● obecnie trwają konsultacje w powiatach i tworzony jest 
kosztorys realizacji zadań w jst 

3 filary

5 zasad

30 działań 

Standard Minimum dla Osób z Niepełnosprawnościami



3 filary

5 zasad

30 działań 

Standard Minimum dla Osób z Niepełnosprawnościami

Wybrane działania:

● badanie poziomu satysfakcji  OzN i opiekunów, ze świadczonych przez 

JST usług,

● metropolitalna baza gabinetów lekarskich dostępnych dla OzN,

● dodatkowe punkty dot. dostępności w projektach budżetów 

obywatelskich,

● poszerzenie kompetencji bezpłatnych punktów pomocy prawnej,

● inwentaryzacja zasobów mieszkaniowych jst pod kątem dostępności,

● programy włączające do edukacji przedszkolnej i szkolnej.









layout i podstrona  kampanii informacyjnej 
logo, grafiki, plakaty, materiały do wykorzystania w mediach 
społ., www.metropoliagdansk.pl/ustawa-metropolitalna

Kampania informacyjna

Biuro OMGGS przygotowało:

materiały dla samorządów
● materiały graficzne

● gotowy tekst dot. ustawy

● oferta personalizacji materiałów

● prośba o zamieszczenia na stronach 
samorządowych i w mediach społ.

● prośba o zamieszczenie w gazetach 
i biuletynach samorządowych



Kampania informacyjna

Materiały trafiły do bazy PR-OM 
(rzecznicy prasowi i osoby odpowiedzialne za promocję i komunikację)



Kampania informacyjna

Materiały trafiły do bazy PR-OM 
(rzecznicy prasowi i osoby odpowiedzialne za promocję i komunikację)



Prośba do JST  o zamieszczenie 
informacji:

● na stronach www 

● w mediach społ. 

● w gazetach i biuletynach 
samorządowych 

Kampania informacyjna





współpraca z mediami lokalnymi
Kampania informacyjna

TYGODNIKI LOKALNE





Pomoc firmom dotkniętym skutkami 
pandemii z branży 
turystyczno-rozrywkowej:

- hotele
- instytucje kultury i sztuki
- ośrodki sportowe i rekreacyjne
- spędzanie czasu wolnego (escape 

roomy itd.)

Vouchery za 50% ceny 
do wykorzystania 
w przyszłym roku.





Dziękuję za uwagę

Spotkanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


