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PRIORYTET INWESTYCYJNY 3a – PROPONOWANA LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH
Podmiot zgłaszający
Gmi na Mia s to Szczeci n

Gmi na Mia s to Sta rga rd Szczeci ńs ki
Mi a sto Świnoujś ci e
Gmi na Gol eni ów
Gmi na Gryfi no

Wartość projektu w
mln zł

Tytuł projektu
"„Pa rk Dąbi e” - s trefa przeds iębi orczoś ci"
"Wzmocni eni e a tra kcyjnoś ci inwestycyjnej Województwa Za chodniopomors ki ego poprzez
kompl eks owe przygotowa ni e terenów Pa rku Przemys łowego Nowoczes nych Technol ogii w
Sta rga rdzi e Szczeci ńs kim”
"Rewi ta l iza cja powojs kowych terenów w cel u utworzenia centrum us ług "Mulni k" w
Świ noujś ci u"
"Budowa pa rki ngu dl a s a mochodów ci ęża rowych wra z z i nfra s trukturą towa rzys zącą na tereni e
Gol eniows kiego Pa rku Przemys łowego w Łozi enicy”
"Budowa i nfra s truktury technicznej w celu popra wy funkcjonowa ni a
konkurencyjnoś ci MŚP w rejonie drogi kra jowej 31 (ul . Pomors ka ) w Gryfini e"

i

Kwota dofinansowania
(70%) w mln zł

15,00

10,50

55,00

38,50

21,64

15,15

10,00

7,00

5,00

3,50

106,64

74,65

wzros tu

Suma:

Tab. 1. Proponowana lista projektów strategicznych realizowanych w ramach PI 3a Strategii ZIT w formule wojewódzkiego ZIT w trybie pozakonkursowym.
Źródło: Opracowanie własne.
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PRIORYTET INWESTYCYJNY 4e – PROPONOWANA LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH
Podmiot zgłaszający

Tytuł projektu

Wartość projektu w mln zł

Kwota dofinansowania (67%) w mln zł

Gmina Miasto Szczecin

"Węzeł przesiadkowy Głębokie"

15,42

6,20*

Gmina Miato Szczecin

"Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego"

19,50

7,84*

149,30

73,00*

Gmina Miasto Szczecin

"Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz
aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie"
"Zakup taboru autobusowego niskoemisynego - w ilości sztuk 20"

20,00

13,40

Miasto Świnoujście

"Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu"

8,40

5,63

Miasto Świnoujście

"Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej / Barlickiego w Świnoujsciu"

7,74

5,19

Gmina Police

"Budowa węzła przesiadkowego i pętli autobusowej w Policach"

5,75

3,85

Gmina Police

"Budowa dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych Polic"

10,00

6,70

Gmina Police

"Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 15"

15,00

10,05

23,00

15,41

21,00

14,07

4,00

2,68

12,00

8,04

Gmina Miasto Szczecin

Gmina Miasto Stargard "Zintegrowane centrum przesiadkowe w Stargardzie Szczecińskim"
Szczeciński
"Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie"
Gmina Goleniów
Gmina Goleniów

"Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową"

Gmina Gryfino

"Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie"

Gmina Dobra

"Budowa miejsca przesiadkowego na skrzyżowaniu ulic Na Świdwie i Wschodniej w miejscowości Łęgi"

Gmina Dobra

"Budowa drogi rowerowej Dobra - Szczecin (punkt przesiadkowy Głębokie)"

Gmina Kobylanka

1,00

0,67

10,00

6,70

"Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo"

2,40

1,61

Gmina Stepnica

"Budowa drogi rowerowej na trasie Czarnocin - Żarnowo"

4,50

3,02

Gmina Stare Czarnowo

"Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z Miastem Szczecin"

3,25

2,18

Gmina Stare Czarnowo
Suma:

"Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z Gryfińskim Parkiem Przemysłowym"

3,75
336,01

2,51
188,74

*- oznacza zmniejszony poziom dofinansowania projektów, odpowiednio w poz. nr 1i 2 do 40,2%, a w poz. nr 3 do 48,9%.

Tab. 2. Proponowana lista projektów strategicznych realizowanych w ramach PI 4e Strategii ZIT w formule wojewódzkiego ZIT w trybie pozakonkursowym.
Źródło: Opracowanie własne.
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PRIORYTET INWESTYCYJNY 7b – PROPONOWANA LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH
Podmiot zgłaszający
Gmina Sta rga rd Szczeci ńs ki
Gmina Gryfi no
Powi a t Poli cki
Gmina Mi a s to Świ noujś cie
Gmina Mi a s to Sta rga rd Szcze ci ńs ki
Gmina Poli ce
Gmina Stepnica
Gmina Sta re Cza rnowo / powia t
gryfi ńs ki
Gmina Gol eni ów

Tytuł projektu

Wartość projektu w
mln zł

"Budowa infra s truktury drogowej polega jąca na przebudowi e drogi gmi nnej wra z z budową
chodni ków i ś cieżki rowerowej w Grzędzi cach (Li pni k-Grzędzice-Ża rowo-Lubowo)"
"Przebudowa dróg l oka l nych łączących centrum przes ia dkowe w Gryfi ni e z s iecią TEN-T"
"Ws pa rci e zrównowa żonej mobi l noś ci obs za ru SOM poprzez przebudowę drogi powi a towej
Nr 3914Z Szczecin – Pol ice"
"Budowa obwodni cy ws chodniej łączącej tereny portowe na wys pi e Uzna m z drogą kra jową
nr 93"
"Przebudowa ul. Towa rowej wra z z budową ci ągu pi es zo-rowerowego w Sta rga rdzie
Szczeci ńs ki m"
"Przebudowa wi a duktu drogowego w ciągu uli cy Kuźni cki ej w Pol i cach"
"Przebudowa ul. Ta deus za Koś ci us zki i ul. Portowej w Stepnicy wra z z budową ka na l i za cji
des zczowej"
"Przebudowa dróg powi a towych nr 1350Z ora z 1352Z na odcinku Szczeci n-Bi nowo"
"Przebudowa infra s truktury drogowej wra z z i nfra s trukturą towa rzys zącą w pa s a ch
drogowych w częś ci przemys łowej mi a s ta Gol eni ów"

Suma:

Kwota dofinansowania
(50%) w mln zł

4,50

2,25

3,00

1,50

9,21

4,60

8,93

4,47

4,00

2,00

9,00

4,50

3,80

1,90

8,00

4,00

7,00

3,50

57,44

28,72

Tab.3. Proponowana lista projektów strategicznych realizowanych w ramach PI 7b Strategii ZIT w formule wojewódzkiego ZIT w trybie pozakonkursowym.
Źródło: Opracowanie własne.
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