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1. CZY TO JEST TEN SAM PROGRAM CZY ZUPEŁNIE NOWY? 

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS) jest programem społecznym Spółki Polskie 
Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. i jest kontynuacją poprzednich edycji Programu Wsparcia 

Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL). Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych podobnie 
jak PWRGL służy m.in. wsparciu inicjatyw lokalnych, upowszechnieniu wiedzy o energetyce 
jądrowej,  jednakże wprowadzono szereg zmian, po to aby usprawnić program pod kątem 
komunikowanych spółce potrzeb lokalnej społeczności - przede wszystkim rozszerzenie listy 
beneficjentów programu. Spółce szczególnie zależy na udziale sołectw z terenu gmin 

lokalizacyjnych oraz lokalnych organizacji społecznych.  

Więcej  na ten temat w Regulaminie PWIS Rozdz. I ust. 3 p. a. 

 

2. CO SIĘ ZMIENIŁO W PROGRAMIE? 

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS) jest kontynuacją PWRGL, jednakże w nowej 

odsłonie Programu wprowadzono szereg zmian. Do najważniejszych należą:  rozszerzenie listy 

beneficjentów, szczególnie zależy nam na udziale w programie sołectw oraz jednostek i 

organizacji z terenu gmin lokalizacyjnych takich jak Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń 

Wiejskich, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej itp. Dodatkowo wprowadzono dwa rodzaje 

wsparcia: darowizny i sponsoring. Rozszerzono listę obszarów  wsparcia w ramach PWIS, 

usprawniono procedury związane z PWIS poprzez wprowadzenie wzorów umów, co znacznie 

skróci czas ich podpisywania. Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie przeniesiono do 

kompetencji spółki. W PWIS obowiązywać będą również nowe wnioski o wsparcie oraz wzory 

raportów z realizacji projektów. 

 

3. JAKI JEST LIMIT KWOTOWY DLA WNIOSKU? 

Wzorem lat poprzednich nie przewiduje się ograniczeń kwotowych dla poszczególnych 

wniosków. 

 

4. W JAKIEJ FORMIE MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE? 

Zgodnie z regulaminem PWIS Organizator Programu przewiduje wsparcie finansowe w formie 

umowy sponsoringowej lub umowy darowizny. Wsparcie przyznawane jest przez spółkę w 

oparciu   o prawidłowo wypełniony, złożony i rozpatrzony wniosek o darowiznę lub 

sponsoring.  

Więcej na ren temat w Regulaminie PWIS, Rozdz. IV ust. 8.  
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5. CO MUSIMY ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ WSPARCIE I MÓC ZREALIZOWAĆ 

PRZEDSIĘWZIĘCIE? 

Aby otrzymać wsparcie należy przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną na adresy wskazane 

w Regulaminie lub złożyć w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Choczewie, 

Gniewinie lub Krokowej  prawidłowo wypełniony wniosek o sponsoring lub darowiznę, 

którego wzór jest dostępny na stronie www.ppej.pl. Ocenie będą podlegały jedynie kompletne 

i prawidłowo wypełnione wnioski.  

Więcej na ten temat w Regulaminie PWIS, Rozdz. II.  

 

6. KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O OTRZYMACIE WSPARCIA FINANSOWEGO? 

Zgodnie z regulaminem Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych, Program skierowany jest 

m.in. do: 

a. jednostek samorządu terytorialnego z obszaru terytorialnego objętego Programem i ich 

jednostek pomocniczych, w tym m.in. sołectw, gmin, starostw itd.,  

b. organizacji lub jednostek posiadających osobowość prawną lub nieposiadających osobowości 

prawnej, które prowadzą działania na obszarze terytorialnym objętym Programem, w tym 

m.in. fundacje, stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne itd.  

W praktyce oznacza to, że wnioskować może praktycznie każdy, z wyjątkiem osób fizycznych, 

przedsiębiorstw, które są spółkami oraz partii politycznych czy instytucji o podobnym 

charakterze.  

Sołectwa, które nie mają osobowości prawnej mogą wnioskować w porozumieniu z gminą lub 

poprzez stowarzyszenie.  

Do złożenia wniosku niezbędny będzie KRS (aktualny – wypis lub pobrany ze strony 

www.ekrs.ms.gov.pl) lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru instytucji kultury lub 

innego odpowiedniego rejestru.  

Więcej na ten temat w Regulaminie PWIS, Rozdz. I ust. 3.  

 

7. KIEDY BĘDZIE OGŁOSZENIE PWIS (PROGRAMU WSPARCIA INICJATYW 

SPOŁECZNYCH)? 

Organizator Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych, Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, 

będzie ogłaszać daną edycję Programu do 30 marca danego roku lub niezwłocznie po 

zatwierdzeniu budżetu i założeń danej edycji Programu przez organy korporacyjne Spółki. 

Aktualne informacje wraz z Regulaminem oraz materiałami do pobrania będzie można znaleźć 

na stronie www.ppej.pl lub w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Choczewie, Gniewinie lub 

Krokowej. Ogłoszenie każdej edycji programu będzie również szeroko komunikowane na 

terenie gmin lokalizacyjnych.  

http://www.ppej.pl/
http://www.ekrs.ms.gov.pl/
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Więcej na ten temat w Regulaminie PWIS, Rozdz. I ust. 2.  

 

8. JAKIE BĘDĄ ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA PROGRAMU? 

Zobowiązania beneficjenta PWIS będzie określała umowa, którą dany beneficjent zawrze ze 

spółką Polskie Elektrownie Jądrowe. W zależności od rodzaju podpisanej umowy (umowa 

sponsoringowa lub umowa darowizny)  obowiązkiem Beneficjenta będzie prawidłowa 

realizacja projektu, zgodnie z zapisami umowy oraz harmonogramem realizacji projektu,  a 

także jego  rozliczenie  poprzez przygotowanie Raportu z realizacji projektu (wszystkie wzory 

dokumentów - wnioski, umowy będą dostępne na stronie www.ppej.pl lub w Lokalnych 

Punktach Informacyjnych). Jeśli projekt nie zostanie zrealizowany i rozliczony zgodnie z 

zapisami umowy, spółka będzie mogła odstąpić od umowy i zażądać zwrotu przekazanych na 

realizację środków. 

 

9. CZY MOŻECIE PAŃSTWO PODAĆ KILKA PRZYKŁADÓW ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA? 

Przy realizacji umowy sponsoringu Beneficjenta będzie obowiązywało np. wykonanie usług 

promocyjnych na rzecz Sponsora,  ekwiwalentnych względem wysokości wynagrodzenia, 

zatem przykładowymi zobowiązaniami mogą być np.:                                                              

 Prezentacja logotypów Sponsora w miejscu wydarzenia, imprezy poprzez umieszczenie  

- banerów reklamowych, eksponowanie logo na strojach lub materiałach promocyjno -

reklamowych czy informacyjnych (plakaty, ulotki), 

 Umieszczenie logo oraz odnośnika do strony internetowej Sponsora na stronie 

internetowej lub mediach społecznościowych Obdarowanego, 

 Przekazywanie informacji o Sponsorze podczas udzielania wywiadów czy umieszczania 

informacji w prasie, stacjach radiowych, telewizyjnych. 

Oprócz realizacji świadczeń wskazanych w umowie, niezbędne będzie również w każdym 

przypadku rozliczenie projektu w postacie wypełnienia Raportu z realizacji projektu.   

 

10. JAKIE SĄ TERMINY: NA ZŁOŻENIE WNIOSKU, NA OTRZYMANIE ODPOWIEDZI, NA 

OTRZYMANIE DOFINANSOWANIA I NA ROZLICZENIE? 

Terminy określone w Regulaminie PWIS przedstawiają się następująco:                   

 Ogłoszenie danej edycji Programu nastąpi do 30 marca danego roku lub niezwłocznie 

po zatwierdzeniu budżetu i założeń danej edycji Programu przez organy korporacyjne 

Spółki. 

 Składanie Wniosków:  
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o sponsoringowych - do 30 sierpnia danego roku, 

o o  udzielenie darowizn - przez cały czas trwania danej edycji Programu. 

 Rozpatrywanie Wniosków przez Komisję zrównoważonego rozwoju w Spółce odbywa 

się na bieżąco, przez cały czas trwania edycji Programu. 

 Realizacja i złożenie raportów po realizacji Projektów:  

o sponsoringowych - do 31 grudnia danego roku lub w terminie określonym w 

Umowie sponsoringowej,  

o darowizn - w terminach zapisanych w Umowie o udzielenie darowizny. 

Więcej na ten temat w Regulaminie PWIS, Rozdz. I ust. 2.  

 

 

11. GDZIE MOŻNA SIĘ DOWIEDZIEĆ O PWIS? 

Spółka ogłasza zasady Programu na stronie internetowej www.ppej.pl, na której dostępny jest 

również Regulamin Programu wraz z wzorami dokumentów dla podmiotów wnioskujących 

o dofinansowanie lub finansowanie Projektu. Bieżące informacje na temat Programu 

posiadają też pracownicy Lokalnych Punktów Informacyjnych (Choczewo, Gniewino, 

Krokowa). Na stronie www.ppej.pl znajduje się również prezentacja z głównymi założeniami 

PWIS oraz wskazówkami jak wypełnić wniosek o sponsoring i darowiznę.  

 

12. CZY REGULAMIN PRZEWIDUJE JAKIEŚ PARYTETY ODNOŚNIE PODZIAŁU ŚRODKÓW? 

Regulamin nie przewiduje sztywnego podziału środków na poszczególne przedsięwzięcia, 

jednakże przy ogłoszeniu danej edycji, PEJ jako organizator i fundator PWIS pozostawia sobie 

możliwość określenia wytycznych do realizacji programu, które takie parytety mogą zawierać.  

PWIS w nowej formule zawiera więcej obszarów wsparcia niż wcześniej PWRGL. Wśród nich 

są:  

 Nauka i edukacja – działania i programy edukacyjne, konkursy z zakresu nauki, 

edukacji, oświaty i wychowania, w tym m.in. związane z szeroko pojętym tematem 

energii jądrowej,  

 w tym m.in. wydarzenia branżowe dot. energii jądrowej, 

 Ochrona środowiska naturalnego – działania i aktywne formy pracy, służące ochronie 

środowiska, angażujące dzieci, młodzież i społeczność lokalną, kształtujące postawy i 

budujące świadomość ekologiczną, 

 Turystyka – wsparcie promocji turystycznej regionu, działania na rzecz edukacji 

środowiska turystycznego,  

http://www.ppej.pl/
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 Bezpieczeństwo – działania zwiększające bezpieczeństwo w zakresie zdrowia, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i higieny pracy, publicznego, wspierające służby 

zdrowia i ratownicze, 

 Infrastruktura lokalna – tworzenie infrastruktury ogólnodostępnej dla społeczności, 

która będzie sprzyjała rozwojowi i polepszeniu warunków życia danej społeczności,  

 Inicjatywy społeczne i charytatywne – działania, programy organizacji i instytucji 

wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawne, starsze, wymagające 

stałej lub doraźnej opieki oraz na rzecz społeczności lokalnej, 

 Kultura - inicjatywy i wydarzenia kulturalne, na rzecz podtrzymania tradycji narodowej 

oraz  dbałości o zabytki i dobra kultury  

 Sport - wsparcie sportu amatorskiego poprzez programy edukacji sportowej, 

aktywizację ruchową dzieci i młodzieży, w tym również tworzenie warunków do 

czynnego uprawiania sportu. 

Więcej na ten temat w Regulaminie PWIS, Rozdz. I. 

 

13. CZY GMINA BĘDZIE MIAŁA WPŁYW NA PODEJMOWANIE DECYZJI, KTO I ILE DOSTANIE 

DOFINANSOWANIA? 

 

Nie. Decyzje odnośnie tego jakie wnioski zostaną zakwalifikowane do PWIS oraz jakiej 

wysokości wsparcie otrzymają, będą należały do spółki, po rozpatrzeniu i rekomendacji  

danego wniosku przez Komisję zrównoważonego rozwoju, która składa się z przedstawicieli 

spółki.  

Jednakże w przypadkach gdy o wsparcie będą chciały ubiegać się sołectwa, niemające 

osobowości prawnej i jednocześnie nieposiadające działającego w swoim imieniu 

stowarzyszenia, które mogłoby złożyć wniosek do PWIS, sugerujemy złożenie wniosku na rzecz 

danego sołectwa czy kilku sołectw przez gminę.  

Dodatkowo, jeśli wniosek sołecki będzie dotyczył np. terenu należącego do gminy czy remontu 

obiektu gminnego na terenie danego sołectwa, konieczna będzie zgoda gminy na 

zrealizowanie takiego działania.  

 

14. CZY TRZEBA BĘDZIE ZAPYTAĆ WCZEŚNIEJ WÓJTA O AKCEPT? 

Decyzja o przyznaniu wsparcia dla wnioskujących będzie leżała po stronie spółki jako 

organizatora i fundatora PWIS. Jednakże w przypadku gdy projekt będący przedmiotem 

wniosku będzie realizowany na terenie czy budynku należącym do gminy, wnioskujący będzie 

musiał posiadać niezbędne zgody gminy jako właściciela danej nieruchomości, obiektu lub 

terenu do realizacji projektu. Tak będzie się działo w przypadku projektów sołeckich, które nie 
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posiadają osobowości prawnej. W związku z tym będą wnioskowały za pośrednictwem urzędu 

gminy.  

Więcej na ten temat w Regulaminie PWIS, Rozdz. III.  

 

15. NA CO BĘDZIE MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Organizator Programu przewiduje wsparcie w następującym zakresie:                                                                                                                                    

 Nauka i edukacja – działania i programy edukacyjne, konkursy z zakresu nauki, 

edukacji, oświaty i wychowania, w tym m.in. związane z szeroko pojętym tematem 

energii jądrowej, w tym m.in. wydarzenia branżowe dot. energii  jądrowej, 

 Ochrona środowiska naturalnego – działania i aktywne formy pracy, służące ochronie 

środowiska, angażujące dzieci, młodzież i społeczność lokalną, kształtujące postawy i 

budujące świadomość ekologiczną, 

 Turystyka – wsparcie promocji turystycznej regionu, działania na rzecz edukacji 

środowiska turystycznego,  

 Bezpieczeństwo – działania zwiększające bezpieczeństwo w zakresie zdrowia, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i higieny pracy, publicznego, wspierające służby 

zdrowia i ratownicze, 

 Infrastruktura lokalna – tworzenie infrastruktury ogólnodostępnej dla społeczności, 

która będzie sprzyjała rozwojowi i polepszeniu warunków życia danej społeczności,  

 Inicjatywy społeczne i charytatywne – działania, programy organizacji i instytucji 

wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawne, starsze, wymagające 

stałej lub doraźnej opieki oraz na rzecz społeczności lokalnej, 

 Kultura - inicjatywy i wydarzenia kulturalne, na rzecz podtrzymania tradycji narodowej 

oraz  dbałości o zabytki i dobra kultury  

 Sport - wsparcie sportu amatorskiego poprzez programy edukacji sportowej, 

aktywizację ruchową dzieci i młodzieży, w tym również tworzenie warunków do 

czynnego uprawiania sportu. 

 

 

16. KTO DECYDUJE O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA? 

Oceny Wniosków oraz wyboru Projektów do realizacji w ramach Programu dokonuje spółka 

Polskie Elektrownie Jądrowe, organizator i fundator PWIS, na podstawie rekomendacji  

wewnętrznej Komisji zrównoważonego rozwoju, którą stanowi zespół wybranych ekspertów, 

przedstawicieli spółki. 

Więcej na ten temat w Regulaminie PWIS, Rozdz. III.  
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17. CZY STOWARZYSZENIA NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BĘDĄ 

MOGŁY SKŁADAĆ WNIOSKI W PROGRAMIE? 

Zgodnie z regulaminem PWIS, podmiotem, który będzie wnioskował o skorzystanie z 

dofinansowania w ramach Programu, może być organizacja lub jednostka posiadająca 

osobowość prawną lub nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą, prowadzące działania na obszarze terytorialnym objętym 

Programem, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, partii 

politycznych lub instytucji o podobnym charakterze. Formalnie powołane Stowarzyszenia, nie 

prowadzące działalności gospodarczej również mogą wnioskować o przyznanie wsparcia 

finansowego, zgodnie z regulaminem PWIS. Wszystkie podmioty ubiegające się o wsparcie w 

ramach sponsoringu muszą mieć możliwość wystawiania faktur. O darowizny mogą się 

ubiegać wszystkie podmioty wymienione w Regulaminie PWIS w definicji Wnioskodawcy. .  

 

18. CZY STOWARZYSZENIE SPORTOWE MOŻE OTRZYMAĆ TAKIE DOFINANSOWANIE? 

Jeśli Stowarzyszenie jest organizacją lub jednostką posiadającą osobowość prawną lub 

nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działania na  obszarze terytorialnym objętym 

Programem, to Stowarzyszenie sportowe może starać się o uzyskanie dofinansowania 

składając stosowne dokumenty. 

 

19. CZY SOŁECTWO TEŻ BĘDZIE MOGŁO ZŁOŻYĆ WNIOSEK O SPONSORING LUB 

DAROWIZNĘ? 

Wniosek będzie mógł złożyć każdy podmiot z terenu objętego wpływem Programu Wsparcia 

Inicjatyw Społecznych (PWIS), który spełnia wymagania regulaminu Programu. Zależy nam 

bardzo na tym by sołectwa składały wnioski w ramach PWIS. Jednakże sołectwa nie posiadają 

osobowości prawnej, dlatego też mogą składać wnioski za pośrednictwem założonych przez 

siebie stowarzyszeń lub wnioski w ich imieniu może złożyć Gmina. Konieczne jest 

porozumienie pomiędzy sołectwem a Gminą.  

 

20. JAKIE DOKUMENTY TRZEBA ZŁOŻYĆ ŻEBY DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Kompletny wniosek o dofinansowanie powinien składać się z: 

 wypełnionego i podpisanego przez umocowane osoby wniosku, zgodnie z 

obowiązującym wzorem, który można pobrać m.in. ze strony www.ppej.pl  

 załączników do wniosku, a w szczególności niezbędnych dokumentów rejestracyjnych 

i upoważniających do reprezentowania wnioskodawcy, m.in.: KRS (aktualny – wypis 

lub pobrany ze strony www.ekrs.ms.gov.pl) lub wypis z ewidencji działalności 

http://www.ppej.pl/
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gospodarczej lub rejestru instytucji kultury lub innego odpowiedniego rejestru, 

pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy wraz z 

powołaniem na pełnione stanowisko służbowe (jeśli konieczne), Statut lub Regulamin 

działalności. 

Więcej na temat składania wniosków w Regulaminie PWIS, Rozdz. II.  

 

 

21. CZY WNIOSEK BĘDZIE TRUDNY? 

Wniosek oraz dodatkowe dokumenty zostały przygotowane w sposób przystępny i zrozumiały 

dla wnioskujących. Dodatkowo Lokalne Punkty Informacyjne udzielą wsparcia w zakresie 

wnioskowania, wskażą miejsca skąd będzie można pobrać Regulamin i niezbędne dokumenty 

(formularz wniosku, wzór umowy, wzór raportu), udostępnią również na miejscu niezbędne 

dokumenty i załączniki konieczne do złożenia wniosku. Aby ułatwić wnioskowanie Spółka 

opracowała odpowiedzi do najczęściej zadawanych pytań oraz prezentację, w której 

wyjaśnione jest krok po kroku jak wypełniać wnioski o przyznanie wsparcia. Wszystkie te 

materiały są dostępne na www.ppej.pl.  

 

22. CZY SPRAWOZDANIE BĘDZIE TRUDNE? 

Sprawozdanie powinno zostać złożone na  przygotowanym, gotowym  wzorze Raportu z 

realizacji Projektu, który z myślą o interesariuszach został przygotowany w sposób przystępny 

i zrozumiały. Dodatkowo Lokalne Punkty Informacyjne udzielą wsparcia w zakresie informacji  

na temat rozliczenia, sprawozdawczości, wskażą miejsce gdzie można znaleźć informacje na 

temat rozliczenia otrzymanego wsparcia w ramach PWIS, udostępnią niezbędne dokumenty i 

załączniki konieczne do złożenia Raportu z realizacji Projektu. 

Istotne przy sporządzaniu sprawozdania z realizacji projektu PWIS jest to, aby ująć w nim 

wszystkie świadczenia wskazane w umowie i przedstawić w jaki sposób zostały spełnione. W 

przypadku darowizn należy przedstawić kopie dokumentów potwierdzających realizację 

projektu, w tym m.in. faktury, potwierdzenia przelewów oraz dokumentację zdjęciową i skany 

potwierdzające realizację umowy darowizny. W przypadku braku udokumentowania realizacji 

projektu spółka jest uprawniona do ubiegania się o zwrot darowizny.  

 

23. O ILE BĘDZIE MOŻNA WNIOSKOWAĆ? JAKI JEST LIMIT KWOTOWY DLA WNIOSKU? 

Wzorem lat poprzednich nie przewiduje się ograniczeń kwotowych dla poszczególnych 

wniosków. Jednakże, w wyniku oceny danego Wniosku, spółka może przyznać część 

wnioskowanej kwoty na realizację projektu lub zarekomendować wnioskodawcy jego 

modyfikację. 

http://www.ppej.pl/
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Więcej na ten temat w Regulaminie PWIS, Rozdz. III.  

 

24. CZY LOKALNE PUNKTY INFORMACYJNE POMAGAJĄ WYPEŁNIAĆ WNIOSKI? 

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie wsparcia finansowego 

zostały opracowane z myślą o  i ułatwieniu wnioskowania uprawnionym do składnia wniosków 

w ramach PWIS. Wystarczy uważnie wczytać się w dokumenty i zgodnie z wytycznymi wypełnić 

wniosek oraz załączyć niezbędne dokumenty. Jeśli jednak zaistnieje taka potrzeba, Lokalne 

Punkty Informacyjne udzielą informacji na temat zasad wnioskowania, regulaminu, 

udostępnią niezbędne dokumenty i załączniki konieczne do złożenia wniosku. Dodatkowo 

dostępne jest opracowanie najczęściej zadawanych pytań, aby ułatwić potencjalnym 

wnioskodawcom  zrozumienie ewentualnych wątpliwości. Na stronie www.ppej.pl znajduje 

się  również prezentacja, w której wyjaśnione jest krok po kroku jak należy wypełniać wniosek 

o sponsoring oraz wniosek o udzielenie darowizny.   

 

25. GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSKI O WSPARCIE? 

Wnioskodawca może złożyć  kompletny wniosek wraz z załącznikami na kilka sposobów, 

zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej:  

1. W formie papierowej osobiście w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych 

w Choczewie, Gniewinie lub Krokowej (adresy LPI znajdują się na stronie 

www.ppej.pl) 

2. W formie papierowej wysyłając wniosek pocztą tradycyjną lub kurierem na 

adres jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Choczewie, Gniewinie 

lub Krokowej (adresy LPI znajdują się na stronie www.ppej.pl) 

3. W formie papierowej wysyłając wniosek pocztą tradycyjną lub kurierem na 

adres:   

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.  

ul. Mokotowska 49 

00-542 Warszawa 

4. W formie elektronicznej (z podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu 

podpisanego ręcznie  wniosku) na jeden z poniższych adresów e-mail: 

info.choczewo@ppej.pl  

info.gniewino@ppej.pl  

info.krokowa@ppej.pl 

Więcej na ten temat w Regulaminie PWIS, Rozdz. II.  

 

http://www.ppej.pl/
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26. ILE ŚRODKÓW DO TEJ PORY PRZEKAZAŁA SPÓŁKA NA POSZCZEGÓLNE GMINY W 

RAMACH PWRGL? 

Od początku istnienia Programu, czyli w latach 2015-2022 na terenach objętych wpływem 

związanym z wdrożeniem jądrowego programu inwestycyjnego, dofinansowaliśmy projekty o 

łącznej wartości 15 milionów 800 tysięcy złotych, w tym na każdą z gmin (Choczewo, Gniewino 

i Krokowa) przypadło dofinansowanie w wysokości ponad 4 mln złotych. 

 

27. CZY SĄ JAKIEŚ MAKSYMALNE KWOTY WSPARCIA DLA KAŻDEJ GMINY? CO JEŚLI NP. 

CHOCZEWO ZGŁOSI SAME EKSTRA PROJEKTY, A GNIEWINO SAME SŁABE – CZY 

WTEDY CHOCZEWO DOSTANIE WIĘKSZOŚĆ WSPARCIA, A GNIEWINO NIC? 

Regulamin nie przewiduje maksymalnego czy minimalnego wsparcia dla gmin należących do 

obszaru objętego PWIS.  Komisja zrównoważonego rozwoju spółki dokona oceny wniosków, 

w szczególności pod względem zgodności z harmonogramem, celami i obszarami  Programu, 

oraz według poniższych kryteriów:  

 potrzeba społeczna realizacji Projektu -  adekwatność pomysłu do potrzeb lokalnych,  

 poprawność merytoryczna założeń Projektu i zaplanowanych do realizacji działań,  

 pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność form realizacji Projektu,  

 zaangażowanie społeczne w Projekt m.in. wolontariuszy, społeczności lokalnej, 

ekspertów, 

 upowszechnianie wiedzy, w szczególności na temat energetyki jądrowej, budowanie 

akceptacji społecznej dla projektów realizowanych przez Spółkę, 

 przewidywana liczba uczestników i odbiorców Projektu oraz efekty długofalowe 

zaplanowanych działań,  

 promocja Spółki podczas realizacji Projektu – kryterium stosowane w przypadku oceny 

Wniosków sponsoringowych, 

 wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy lub pozyskane dofinansowania z innych 

źródeł na realizację Projektu – kryterium stosowane w przypadku oceny Wniosków z 

obszaru – infrastruktura lokalna. 

Wnioskodawcy, którzy będą wymagali pomocy przy przygotowaniu wniosku będą mogli  liczyć 

na wsparcie pracowników Lokalnych Punktów Informacyjnych. Dodatkowo spółka będzie 

mogła poprosić o modyfikację lub uzupełnienie wniosku. 

 

28. JAKIE SĄ KRYTERIA WYBORU WNIOSKÓW, KTÓRE UZYSKAJĄ DOFINANSOWANIE? 

JAKIE WNIOSKI MAJĄ WIĘKSZE, A JAKIE MNIEJSZE SZANSE? 
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Komisja zrównoważonego rozwoju dokona oceny wniosków, w szczególności pod względem 

zgodności z harmonogramem, celami i obszarami  Programu, oraz według  poniższych 

kryteriów:  

 potrzeba społeczna realizacji Projektu -  adekwatność pomysłu do potrzeb lokalnych,  

 poprawność merytoryczna założeń Projektu i zaplanowanych do realizacji działań,  

 pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność form realizacji Projektu,   

 zaangażowanie społeczne w Projekt m.in. wolontariuszy, społeczności lokalnej, 

ekspertów, 

 upowszechnianie wiedzy, w szczególności na temat energetyki jądrowej, budowanie 

akceptacji społecznej dla projektów realizowanych przez Spółkę, 

 przewidywana liczba uczestników i odbiorców Projektu oraz efekty długofalowe 

zaplanowanych działań,  

 promocja Spółki podczas realizacji Projektu – kryterium stosowane w przypadku oceny 

Wniosków sponsoringowych, 

 wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy lub pozyskane dofinansowania  z innych 

źródeł na realizację Projektu – kryterium stosowane w przypadku oceny Wniosków z 

obszaru – infrastruktura lokalna. 

Podsumowując, im więcej dany wniosek spełnia kryteriów wymienionych powyżej, tym 

większa szansa na otrzymanie dofinansowania w ramach PWIS. 

 

29. KTÓRE DOKŁADNIE GMINY/SOŁECTWA MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE I JAKI JEST 

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA NIE – CZY ON ZALEŻY OD BLISKOŚCI WZGLĘDEM EJ? 

DLACZEGO NIE SKORO NP. SŁAJSZEWO BĘDZIE ODCZUWAĆ NIEDOGODNOŚCI 

ZAPEWNE BARDZIEJ, NIŻ SOŁECTWA/GMINY BARDZIEJ ODDALONE OD EJ. 

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych jest skierowany do miejscowości, które znajdują się 

na  obszarze objętym wpływem związanym z wdrożeniem realizowanego w Spółce Polskie 

Elektrownie Jądrowe programu inwestycyjnego. Są to przede wszystkim gminy lokalizacyjne: 

Choczewo, Gniewino i Krokowa. W programie przewidziane są również środki na wybrane 

projekty z powiatów wejherowskiego, puckiego i lęborskiego. 


