PGE EJ 1 przekaże 2 miliony złotych na wsparcie
rozwoju gmin lokalizacyjnych
PGE EJ 1, Spółka odpowiedzialna za przygotowanie procesu inwestycyjnego i budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, podjęła
decyzję o przeznaczeniu 2 milionów złotych na dofinansowanie wybranych projektów w ramach tegorocznej edycji Programu Wsparcia
Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych. W ubiegłym roku budżet Programu wyniósł 1,2 miliona złotych.
Zainaugurowany w 2015 roku Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych jest inicjatywą mającą na celu umacnianie partnerskich
relacji Spółki ze społecznością lokalną oraz władzami gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa poprzez wspieranie istotnych dla
mieszkańców i rozwoju terenów objętych działaniami inwestycyjnymi inicjatyw. W ramach pierwszej edycji Programu, która spotkała się z
pozytywną reakcją władz lokalnych, dofinansowanie uzyskały projekty o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców gmin lokalizacyjnych.
Uzgodnione środki budżetowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów z zakresu działań edukacyjno-informacyjnych
propagujących wiedzę na temat energetyki jądrowej, aktywności związane z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym, gminne
projekty inwestycyjne oraz inne inicjatywy istotne dla społeczności lokalnej.
W tegorocznym naborze zgłoszono już ponad 70 wniosków o dofinansowanie. O przyznaniu środków finansowych zadecyduje Rada
Konsultacyjna Programu, w skład której wchodzą przedstawiciele Spółki, władz i mieszkańców gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa,
starostw powiatowych w Pucku i Wejherowie oraz samorządu województwa pomorskiego. Rada Konsultacyjna zaopiniuje wszystkie
złożone wnioski i zarekomenduje projekty, które spełniają kryteria przyznania dofinansowania. Ostateczną decyzję o dofinansowaniu
projektów podejmie Spółka po zapoznaniu się z opinią Rady Konsultacyjnej oraz kierując się Regulaminem Programu.
- Cieszy nas bardzo duże zainteresowanie Programem, czego potwierdzeniem jest liczba zgłoszonych wniosków oraz szeroki i
zróżnicowany zakres podmiotów, ubiegających się o dofinansowanie. Co istotne, złożone wnioski są opiniowane nie tylko przez
przedstawicieli Spółki, ale również m.in. przez przedstawicieli mieszkańców i władz gmin lokalizacyjnych, co pozwala wybrać te projekty,
które w największym stopniu odpowiadają na lokalne potrzeby – powiedziała Katarzyna Włodek-Makos, Dyrektor Biura Komunikacji i
Relacji Zewnętrznych PGE EJ 1.
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Programu, podczas którego wybrane zostaną projekty do zarekomendowania Zarządowi Spółki,
planowane jest na koniec kwietnia.
W ubiegłorocznej edycji Programu gminy Choczewo, Gniewino oraz Krokowa otrzymały środki finansowe o łącznej wartości 1,2 mln zł.
Pozyskane fundusze zostały przeznaczone m.in. na realizację projektów związanych z rozwojem infrastruktury i poprawą bezpieczeństwa.
W gminie Gniewino pozyskane środki zostały przeznaczone na przebudowę drogi z Kostkowa przez Nowy Młot do Dąbrówki oraz z
Tadzina do Mierzyna. Gmina Krokowa złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji
podciśnieniowej. Natomiast gmina Choczewo wnioskowała o fundusze na budowę domu socjalnego w miejscowości Zwartowo oraz na II
etap remontu budynku i poprawę obsługi w Urzędzie Gminy.
Wszystkie informacje na temat Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, w tym regulamin Programu, dostępne są na stronie
internetowej Spółki PGE EJ 1, na stronach internetowych gmin Krokowa, Choczewo i Gniewino oraz w Lokalnych Punktach
Informacyjnych Spółki. Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych stanowi realizację założeń zawartych w Porozumieniu
o Współpracy, podpisanym w styczniu 2014 r. pomiędzy PGE EJ 1, władzami gmin lokalizacyjnych oraz Marszałkiem Województwa
Pomorskiego.

