Już dziś zobacz,
jakie efekty daje
patrzenie w przyszłość!
Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych:
(„PWRGL” lub „Program”).
Broszura informacyjna 2018 r.

Z przyjemnością przekazuję Państwu kolejny numer broszury informacyjnej, której
wydawanie rozpoczęliśmy w ubiegłym roku.
Celem publikacji niniejszej broszury jest przekazanie Państwu najważniejszych
informacji podsumowujących tegoroczną czwartą edycję Programu Wsparcia
Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych oraz przypomnienie formuły i zasad Programu,
tak aby w największym stopniu odpowiadał na Państwa potrzeby i oczekiwania.
Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych to program dla Państwa.
To Państwa projekty i pomysły, które otrzymują rekomendację przedstawicieli
administracji w Waszych gminach i powiatach oraz przedstawicieli naszej spółki.
W latach 2015–2018 dofinansowaliśmy projekty o wartości 7 milionów 200 tysięcy
złotych. Poniższe zestawienie prezentuje wysokość wsparcia w podziale na lata.
Zachęcam do lektury.

Rafał Bertrand
Przewodniczący Rady Konsultacyjnej PWRGL
Dyrektor Biura Zarządu i Komunikacji PGE EJ 1 sp. z o.o.

1 200 000 zł
2015

2 500 000 zł
2016

2017

1 500 000 zł
7 200 000 zł

2018

2 000 000 zł

KIM JESTEŚMY?
PGE EJ 1 sp. z o.o. to spółka celowa, bezpośrednio
odpowiedzialna za przygotowanie i realizację procesu
inwestycyjnego związanego z budową pierwszej polskiej
elektrowni jądrowej.

JAK DZIAŁAMY?
Obecnie koncentrujemy się na przygotowaniu
i przeprowadzeniu badań lokalizacyjnych i środowiskowych
do momentu przygotowania Raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko oraz Raportu lokalizacyjnego.
Wyniki prac są niezbędne do opracowania rozwiązań
zapewniających bezpieczne funkcjonowanie elektrowni
oraz ograniczenie do minimum jej oddziaływania na życie
okolicznych mieszkańców i środowisko naturalne.
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Ważne: Obecnie żadne inne lokalizacje
nie są brane pod uwagę – poza wyżej
zaznaczonymi.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU
W GMINACH LOKALIZACYJNYCH W ROKU 2017
Choczewo

Krokowa
BUDŻET

RODZAJ
WSPARCIA

Krokowska 10

20 000 zł

sponsoring

Rozpoczęcie i zakończenie
sezonu żeglarskiego

30 000 zł

Dni gminy Krokowa

50 000 zł

50 000 zł

Puchar Bałtyku w nordic walking

20 000 zł

Dni Gminy Choczewo

50 000 zł

Dożynki gminne

50 000 zł

Choczewska Liga Piłki Nożnej
– sezon zimowy i letni

15 000 zł

CYKLO Krokowa – Mistrzostwa
Gminy Krokowa MTB

15 000 zł

Zakup sprzętu hydraulicznego
dla OSP w Słajszewie

20 000 zł

Jarmark bożonarodzeniowy

15 000 zł
70 000 zł

Boisko sportowe w Jackowie

83 380 zł

Przebudowa chodników
i parkingów w miejscowości Krokowa

Budowa budynku strażnicy OSP
w Słajszewie wraz ze świetlicą
– etap I

320 000 zł

Przebudowa ulicy Morskiej
w miejscowości Wierzchucino
na odcinku od km 0+000 do 0+500

61 880 zł

Wykonanie projektu
– ciąg pieszo-rowerowy
w miejscowości Stilo
w kierunku morza

30 000 zł

Budowa placu zabaw
w miejscowości Krokowa

10 000 zł
150 000 zł

Bieg Dwie Wieże

10 000 zł

Zakup samochodu pasażerskiego
typu minibus do obsługi
mieszkańców gminy Krokowa

Remont bieżący drogi
Słajszewo–plaża

30 000 zł

100 000 zł

Wyjazd studyjny na Litwę

24 000 zł

Budowa sali
szkoleniowo-konferencyjnej
w budynku szatniowo-sanitarnym
przy boisku lekkoatletycznym
w Krokowej

Modernizacja dworca
autobusowego w Choczewie

55 100 zł

150 000 zł

Wydanie książki kucharskiej

5 000 zł

Nasza energia
– działania edukacyjne wspierające
rozwój mieszkańców gminy Krokowa

Wyjazdy edukacyjno-motywujące
dla najlepszych uczniów

20 000 zł

Przystosowanie dworca
autobusowego w miejscowości
Choczewo do propagowania
świadomości o energetyce jądrowej

78 260 zł

Wyjazd edukacyjny mieszkańców
sołectwa Borkowo Lęborskie
do Centrum Nauki Kopernik

6 000 zł

PROJEKT

BUDŻET

RODZAJ
WSPARCIA

Moto-Rock

10 000 zł

sponsoring

Dzień Dziecka

10 000 zł

VI Maraton
we wrotkarstwie szybkim

23 500 zł

Gminne Święto Plonów

darowizna

edu info

840 240,00 zł

PROJEKT

darowizna

Gniewino
PROJEKT

BUDŻET

Dni gminy Gniewino

50 000 zł

Biesiada Rolnicza

50 000 zł

Dni Kultury

50 000 zł

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Toliszczek

60 000 zł

Przebudowa boiska sportowego
w Lisewie

147 880 zł

Przebudowa ulicy Piaskowej
w Gniewinie

325 000 zł

Wyjazd edukacyjny
dla studentów Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Gniewinie

35 000 zł

RODZAJ
WSPARCIA
sponsoring

darowizna

edu info

717 880,00 zł

Powiat wejherowski
PROJEKT

BUDŻET

RODZAJ
WSPARCIA

Powiatowy ośrodek wspierania
rozwoju zawodowego przyszłych
pracowników pierwszej elektrowni
jądrowej – etap II

100 000 zł

darowizna

PROJEKT

BUDŻET

RODZAJ
WSPARCIA

Nauka z Energią II. Utworzenie
w PCKZiU dwóch klas
pod patronatem PGE EJ 1

100 000 zł

darowizna

edu info

741 880,00 zł

Powiat pucki

200 000,00 zł

PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU
W GMINACH LOKALIZACYJNYCH W ROKU 2018
Choczewo
PROJEKT

BUDŻET

Dni gminy Choczewo

50 000 zł

Gminne Święto Plonów – Dożynki

RODZAJ
WSPARCIA
sponsoring

Gniewino
PROJEKT

BUDŻET

RODZAJ
WSPARCIA

Dni gminy Gniewino

40 000 zł

40 000 zł

Święto Wojska Polskiego

40 000 zł

Dzień Dziecka

15 000 zł

450 000 zł

darowizna

Maraton rolkalski

10 000 zł

Przebudowa drogi gminnej
Mierzynko–Salinko

Halowa Liga Piłki Nożnej

10 000 zł

Realizacja edukacyjnych zajęć
interaktywnych w placówkach
oświatowych gminy Gniewino

70 000 zł

edu info

Budowa domu sołeckiego
wraz ze strażnicą OSP – II etap

180 000 zł

Dokończenie budowy obiektu
pełniącego funkcję świetlicy
wiejskiej w Choczewku

156 000 zł

Zakup quada ratowniczego
dla OSP Sasino

40 000 zł

Organizacja biegu Dwie wieże
przez nadleśnictwo

10 000 zł

Budowa sceny z zadaszeniem*

10 000 zł

Zakup quada ratowniczego*

10 000 zł

Wyjazdy edukacyjne dla uczniów
w Ciekocinie i Choczewie*

22 000 zł

Organizacja wyjazdu studyjnego
do Kleszczowa i Bełchatowa
przez UTW Choczewo

20 000 zł

Wyjazd studyjny do elektrowni
jądrowej Mochowce, Słowacja

* w przygotowaniu

darowizna

sponsoring

600 000,00 zł

PROJEKT

BUDŻET

RODZAJ
WSPARCIA

100 000 zł

darowizna

PROJEKT

BUDŻET

RODZAJ
WSPARCIA

Edu kampus

100 000 zł

darowizna

Powiatowy ośrodek wspierania
rozwoju zawodowego przyszłych
pracowników pierwszej polskiej
elektrowni jądrowej – etap III

Powiat pucki

200 000,00 zł

Krokowa
PROJEKT

BUDŻET

RODZAJ
WSPARCIA

Krokowska 10

25 000 zł

sponsoring

Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego

10 000 zł

Dni gminy Krokowa

70 000 zł

Puchar Bałtyku w nordic walking

25 000 zł

Dożynki gminne

70 000 zł

27 000 zł

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Łętowice

333 000 zł

darowizna

600 000,00 zł

Żyj z energią–edukacyjne formy
spędzania wolnego czasu w gminie

67 000 zł

edu info

edu info

Powiat wejherowski

600 000,00 zł

stan realizacji projektów na 10.10.2018

CHCEMY WIEDZIEĆ, CO O NAS MYŚLICIE
Od 2011 roku prowadzimy badania opinii publicznej wśród mieszkańców gmin
lokalizacyjnych: Choczewa, Gniewina i Krokowej. Dzięki nim poznajemy
opinie respondentów dotyczące energetyki jądrowej, programu budowy
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz związane z tym tematem
oczekiwania i obawy. Uzyskane informacje pozwalają nam odpowiednio
zaplanować i realizować działalność edukacyjną, informacyjną i prospołeczną
w regionie.
Ostatnie badanie zostało zrealizowane na przełomie listopada i grudnia
2017 roku przez firmę badawczą PBS z Sopotu.
Kolejne badanie zostanie przeprowadzone przez tę samą firmę
badawczą w listopadzie tego roku.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji badania
przeprowadzonego w 2017 roku poniżej znajdują się informacje o sposobie
jego przeprowadzenia i metodologii.

Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej
w gminach lokalizacyjnych
Próba i respondenci:
Badanie zostało zrealizowane na reprezentatywnej próbie mieszkańców trzech
gmin lokalizacyjnych: Choczewa, Gniewina i Krokowej. Wzięły w nim udział
osoby w wieku powyżej 17. roku życia, będące mieszkańcami danej gminy.
Ze względu na liczebność prób w jednym gospodarstwie domowym mógł zostać
przeprowadzony więcej niż jeden wywiad z osobami spełniającymi kryteria
udziału w badaniu. Liczba wywiadów została rozłożona proporcjonalnie do
liczby mieszkańców w poszczególnych gminach i sołectwach.
Łącznie przeprowadzono 1237 wywiadów:
● 502 wywiady w gminie Choczewo,
● 200 wywiadów w gminie Gniewino,
● 535 wywiadów w gminie Krokowa,
Metodologia przeprowadzonego badania
Badanie zostało zrealizowane techniką CAPI (wywiadów osobistych
wspomaganych komputerowo). Wywiady przeprowadzano w miejscu
zamieszkania respondenta.
Pozyskane w ten sposób dane są reprezentatywne i pozwalają na interpretację
wyników w odniesieniu do całej populacji mieszkańców gmin lokalizacyjnych.

Najważniejsze wnioski płynące
z ubiegłorocznego badania

67%

Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie
wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych wynosi 67%.
W podziale na gminy poparcie wynosi – wśród mieszkańców
gmin Choczewo 73%, Krokowa 69%, Gniewino 59%.

54%

Co drugi mieszkaniec gmin lokalizacyjnych jest zdania,
że po wybudowaniu elektrowni będzie
więcej miejsc pracy w regionie.

49%

Dla 49% badanych energetyka jądrowa kojarzy się
z tańszą energią elektryczną.

45%

Dla 45% mieszkańców energetyka jądrowa kojarzy się
z rozwojem gminy, a 35% z rozwojem
infrastruktury w gminie.

43%

O Programie Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych
realizowanym przez PGE EJ 1 słyszało 43% badanych
– częściej są to osoby, które popierają budowę elektrowni.
Co piąta osoba (19%) zna projekty lub wydarzenia realizowane
w ramach tego Programu, a 13% zadeklarowało,
że wzięło udział w jakimś wydarzeniu, którego partnerem
lub sponsorem była PGE EJ 1 sp. z o.o.

47%

Prawie co drugi mieszkaniec gmin lokalizacyjnych
deklaruje znajomość firmy PGE EJ 1.

37%

37% mieszkańców badanych gmin słyszało kiedykolwiek
o programie „Świadomie o atomie”.

ROZPOZNAJ ZREALIZOWANE INWESTYCJE

PLAC ZABAW
w Krokowej

QUAD RATOWNICZY
dla OSP Sasino

BOISKO SPORTOWE
w Jackowie

W styczniu 2018 roku
wprowadziliśmy ujednolicone
standardy oznakowania
zrealizowanych inwestycji.

PRZEBUDOWA DROGI
Mierzynko–Salinko

STRAŻNICA ZE ŚWIETLICĄ
w Słajszewie

CHCESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK? SPRAWDŹ, JAK PRZEBIEGA PROCES NABORU
Celem działań w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych jest umacnianie partnerskich relacji spółki PGE EJ 1 ze społecznością lokalną
oraz władzami trzech gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino, Krokowa) poprzez wspieranie inicjatyw istotnych dla mieszkańców i rozwoju regionu.

Do kogo skierowany jest Program?
Program polega na finansowaniu lub dofinansowaniu inicjatyw, zgodnych z celem Programu, realizowanych na terenie gmin lokalizacyjnych, które:
● przyczyniają się do rozwoju gmin lokalizacyjnych,
● są skierowane do mieszkańców gmin lokalizacyjnych,
● są skierowane do turystów odwiedzających gminy lokalizacyjne.

Jakiego rodzaju projekty mogą być finansowane w ramach Programu?
Finansowanie w Programie przyznawane jest na wsparcie zgłaszanych przez Beneficjentów projektów z zakresu:
● aktywności edukacyjno-informacyjnych związanych z energetyką jądrową,
● działań związanych z rynkiem pracy i wsparciem rozwoju zawodowego, które są realizowane na poziomie powiatów puckiego i wejherowskiego,
● współpracy w realizacji gminnych projektów infrastrukturalnych, w zakresie zgodnym z celami Programu (w formie dofinansowania),
● inicjatyw dobroczynnych,
● projektów sponsoringowych.

Zasady przyznawania finansowania i dofinansowania
1. Środki finansowe w ramach Programu przyznawane są na konkretne przedsięwzięcia, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Programu.
2. Podmiot składający wniosek może ubiegać się o całkowite lub częściowe finansowanie Projektu.
3. Roczny budżet Programu dzielony jest według parytetu:
a. 20% – Projekty z zakresu aktywności edukacyjno-informacyjnych, związanych z energetyką jądrową,
b. 80% – pozostałe Projekty.
Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany parytetu w trakcie roku, między innymi w przypadku braku wystarczającej liczby Projektów
z zakresu aktywności edukacyjno-informacyjnych.
4. Ostateczną decyzję o przyznaniu finansowania lub dofinansowania podejmuje Spółka, po uzyskaniu opinii Rady Konsultacyjnej, kierując się oceną
wniosku dokonaną przez Radę Konsultacyjną oraz zasadą różnorodności Projektów i możliwościami budżetowymi Programu, z zastrzeżeniem
postanowień dotyczących podziału budżetu według parytetu. Spółka może uzgodnić z wnioskodawcą zmiany w Projekcie, w zależności od potrzeb
i możliwości.
5. W sprawie finansowania lub dofinansowania Projektów zawierane są umowy darowizny, umowy sponsoringowe lub inne, w zależności od charakteru
Projektu i formy prawno - organizacyjnej wnioskodawcy.
6. Projekty zgłaszane do Programu muszą być w całości realizowane na terenie gmin lokalizacyjnych lub powinny być przeznaczone dla ich
mieszkańców, za wyjątkiem Projektów z zakresu rynku pracy i wsparcia rozwoju zawodowego, które realizowane są na poziomie powiatów puckiego
i wejherowskiego.
7. W ramach Programu finansowane lub dofinansowywane są Projekty, które mają dopiero zostać zrealizowane. Nie są refundowane poniesione
wcześniej koszty.

Gdzie należy składać wnioski?
Wnioski należy składać osobiście w naszych
Lokalnych Punktach Informacyjnych.
Pracownicy LPI zostali w odpowiedni sposób
przeszkoleni i służą Państwu fachowym doradztwem
w zakresie składania wniosków / Projektów, które zostaną
przedstawione Radzie Konsultacyjnej. Dysponują też
szablonami dokumentów, które należy wypełnić, aby
wniosek został rozpatrzony podczas posiedzenia Rady
Konsultacyjnej. Jednocześnie przypominamy,
że pracownicy z LPI mogą służyć wsparciem
i doradztwem w zakresie składania wniosków, jednakże
wniosek należy wypełnić osobiście.
W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy
także, że pracownicy LPI nie odpowiadają za podział
środków ani za ich przyznawanie.
Ostateczną decyzję o przyznaniu finansowania lub
dofinansowania podejmuje Spółka, po uzyskaniu
opinii Rady Konsultacyjnej.

CHOCZEWO

Lokalny Punkt Informacyjny
Przemysław Róg
tel.: 669 881 909
ul. Pierwszych Osadników 30a,
84-210 Choczewo
e-mail: info.choczewo.ej@gkpge.pl

GNIEWINO

Lokalny Punkt Informacyjny
Małgorzata Dawidowska
tel.: 695 112 559
ul. Pomorska 67,
84-250 Gniewino
e-mail: info.gniewino.ej@gkpge.pl

KROKOWA

Lokalny Punkt Informacyjny
Urszula Doppke
tel.: 783 912 990
ul. Pucka 2,
84-110 Krokowa
e-mail: info.krokowa.ej@gkpge.pl

