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Plan prezentacji 

 

1. Dziedzictwo naturalne i kulturowe w 

Regionalnym Programie Operacyjnym dla 

Województwa Pomorskiego 2014-2020 (RPO). 

 

2. Komplementarność programów/ projektów 

EWT z programami/ projektami Celu 1 Polityki 

Spójności, np.: regionalnymi programami 

operacyjnymi. 

 

 

 



RPO 2014-2020 – priorytety (1) 

Działania dotyczące dziedzictwa kulturowego zostały 

uwzględnione w ramach osi priorytetowej 8 

Konwersja,  

działania Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego. 



Potencjalne pomysły na projekty 

2014+ (1) 
  

Planowany zakres wsparcia: 

•ratowanie, przywracanie wartości i ochrona charakterystycznych 

zabytków lub ich zespołów ; 

•podnoszenie jakości przestrzeni publicznej układów urbanistycznych i 

ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków;  

•eksploatację zasobów materialnego i niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego regionu; 

•podniesienie atrakcyjności walorów dziedzictwa naturalnego, o 

charakterze sieciowym, koordynowane przez samorząd województwa. 

 

RPO 2014-2020 – priorytety (2) 



  

  

• RPOW zakresie dziedzictwa kulturowego oraz podnoszenia jakości 

przestrzeni publicznych preferowane będą projekty zlokalizowane na 

obszarach o wysokim potencjale turystyczno-rekreacyjnym środowiska 

kulturowego, w szczególności w: 

 

• miastach o najwyższej koncentracji nieruchomych i ruchomych 

elementów dziedzictwa kulturowego: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, 

Malbork; 

• strefach koncentracji charakterystycznych dla regionu elementów 

dziedzictwa kulturowego, określonych w Planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa pomorskiego. 

 

RPO 2014-2020 – ukierunkowanie 

terytorialne (1) 



W zakresie podniesienia atrakcyjności walorów 

dziedzictwa naturalnego preferowane będą projekty 

zlokalizowane na: 

 

• obszarach objętych ochroną w formie parków krajobrazowych 

wraz z ich otulinami, obszarach chronionego krajobrazu oraz 

obszarach NATURA 2000; 

• obszarach gmin Delty Wisły, Doliny Dolnej Wisły oraz gmin 

nadmorskich. 

RPO 2014-2020 – 

ukierunkowanie terytorialne (2) 



RPO 2014-2020 – wielkość projektów 

Maksymalna wartość projektów 

Wsparciem objęte zostaną projekty, dla których 

maksymalna wartość wynosi 5 mln euro kosztów 

całkowitych. 



• Rekomendacje dla instytucji generujących Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne (np.: rozwiązania w zakresie turystyki rowerowej); 

• Przygotowanie dokumentacji technicznej stanowiącej etap wstępny fazy 

inwestycyjnej możliwej do realizacji w ramach programów Celu 1 np.: RPO 

2014-2020; 

• Przygotowanie strategii działania np.: w ramach rozwoju sieci obiektów 

dziedzictwa kulturowego w regionie w ramach projektu finansowanego przez 

Program INTERREG EUROPA i wdrożenie zapisanych w niej 

strategicznych przedsięwzięć w ramach projektu fin. w programie Celu 1 np.: 

RPO 2014-2020; 

• Przygotowanie kampanii marketingowej, promocji np.: zabytków, obiektów 

dziedzictwa pod kątem turystycznym, zrewitalizowanych w ramach projektu 

zrealizowanego w programie Celu 1; 

• Wsparcie w zakresie zarządzania rozwojem obszarów funkcjonalnych 

wskazanych w planach zagospodarowania przestrzennego (sposób myślenia o 

tym rozwoju, współpraca różnych typów instytucji z różnych szczebli). 

 

 

Komplementarność EWT – RPO i inne dokumenty 

regionalne 



 

 

 

 

www.ewt.pomorskie.eu 

 

Dziękuję za uwagę 

 

Zapraszam na stronę 

internetową 
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