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Lp. Tytuł Projektu Krótki opis Projektu Numer projektu Numer i nazwa 
Działania 

Kwota 
dofinansowania 

Całkowita 
kwota projektu  

1. Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych 
KSSSE Pełczyce 

Przedmiotem projektu jest uzbrojenie 
techniczne terenów należących do 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej – Podstrefy Pełczyce. 
 
Głównym celem projektu jest poprawa 
warunków do rozwoju MŚP poprzez 
zwiększenie atrakcyjności i dostępności 
stref inwestycyjnych na obszarze objętym 
KS- w Gminie Pełczyce, a przez to 
realizacja celu strategicznego, jakim jest 
poprawa poziomu rozwoju społeczno-
gospodarczego gminy Pełczyce, skutkująca 
wzrostem przedsiębiorczości oraz 

RPZP.01.13.00-32-0006/16-00 1.13 Tworzenie i 
rozbudowa 
infrastruktury na 
rzecz rozwoju 
gospodarczego w 
ramach 
Kontraktów 
Samorządowych 

2 732 161,35 zł 4 338 302,30 zł 



zatrudnienia na terenie objętym Kontraktem 
Samorządowym Lider Pojezierzy. 
Rezultatem realizacji projektu będzie wzrost 
przedsiębiorczości w gminie Pełczyce 
wyrażony liczbą inwestycji 
zlokalizowanych na przygotowanych 
terenach inwestycyjnych. Do bezpośrednich 
korzyści ekonomicznych i społecznych 
wynikających z realizacji projektu należeć 
będzie wzrost zatrudnienia w 
przedsiębiorstwach zlokalizowanych na 
terenie strefy, który przełoży się na 
podniesienie jakości życia społeczności 
lokalnej. Istotna kwestią przemawiającą. 

2. Budowa drogi dla 
rowerów z 
Barlinka do 
Pełczyc – odcinek 
Pełczyce, granica 
Gminy 

Podejmowana inwestycja nakierowana jest 
na działanie usprawniające komunikację 
publiczną w gminie Pełczyce, tj. 
zmniejszenia zatorów i wprowadzenie 
ułatwień w zakresie korzystania z transportu 
publicznego. Projekt dotyczy budowy drogi 
dla rowerów łączącej Gminę Barlinek z 
centrum miasta w Pełczycach stanowiącą 
alternatywną trasę dojazdu do Pełczyc dla 
transportu indywidualnego. 
 
Główne cele projektu: 
- stworzenie bezpiecznych dla rowerzystów 
ciągów komunikacyjnych 
- utworzenie miejsc postojowych z 
parkingiem dla rowerów, w tym 
dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

RPZP.02.04.00-32-0009/16-00 2.4 
Zrównoważona 
multimodalna 
mobilność 
miejska i 
działania 
adaptacyjne 
łagodzące zmiany 
klimatu w ramach 
Kontraktów 
samorządowych 

1 359 999,98 zł 1 907 332,00 zł 



- stworzenie dogodnego połączenia z 
sąsiadującą gminą, w szczególności w celu 
dojazdu do pracy i szkoły. 
Celem głównym projektu jest zatem 
stworzenie infrastruktury umożliwiającej 
korzystanie z alternatywnych środków 
transportu. Celem strategicznym projektu 
jest ograniczenie nadmiernego ruchu 
samochodowego będącego źródłem 
wysokiej emisji zanieczyszczeń CO2, 
zatłoczenia i hałasu, a także integracji gałęzi 
transportowych. 

 


