
 

 

Projekt partnerski pn. „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk 
żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim” uzyskał dofinansowanie  w ramach  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020  (Działanie 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych). 

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu:   

RPPM.11.01.00-22-0017/16-00 z dnia 18 sierpnia 2017 r. 

Beneficjent (LIDER):     Gmina Gniewino  

Partnerzy:  Gmina Miasto Reda, Gmina Miejska Wejherowo, Gmina Wejherowo, Gmina 
Szemud, Gmina Linia, Gmina Luzino, Gmina Łęczyce, Gmina Choczewo. 

Wartość projektu ogółem:   3 106 691,71 zł 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:  2 636 014,47 zł  

(85% wartości wydatków kwalifikowanych) 
W tym dla Gminy Miasto Reda:  
Wartość ogółem:    186 182,24 zł 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:  158 254,89 zł 

 

Okres realizacji Projektu:    2017.10.02 – 2018.09.28 

Projekt zakłada zakup 609 sztuk specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
z terenu powiatu wejherowskiego, w tym dla Gminy Miasto Reda 115 sztuk (m.in. Agregat prądotwórczy, 
Skafander suchy lodowo-ratowniczy, Motopompa pływająca, Radiotelefon cyfrowy nasobny z GPS, 1000 
kanałów, Przedłużacz zwijany 3-fazowy 30m, Maszt oświetleniowy z najaśnicami, Latarka kątowa, Pilarka 
łańcuchowa ratownicza, Zestaw ratownictwa technicznego, Wąż ssawny PCV 110, Wąż ssawny PCV 75, Wąż 
tłoczny 75 powlekany, Wąż tłoczny 52 powlekany, Pompa szlamowa, Smok ssawny skośny 110, Smok skośny 75). 

Doposażenie jednostek ratownictwa wpłynie na osiągnięcie celu nadrzędnego projektu jakim jest wzmocnienie 
odporności powiatu wejherowskiego na zagrożenia naturalne, przede wszystkim susze i powodzie. 

Cele projektu:  

 sprawniejsze funkcjonowanie jednostek systemu ratownictwa działających w ramach Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 

 zwiększeniu możliwości interwencji dzięki zastosowaniu bardziej specjalistycznego sprzętu,  

 poprawie bezpieczeństwa powodziowego,  

 poprawie zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed podtopieniami i powodziami. 

Wdrożenie przedsięwzięcia wpłynie skutecznie na poprawę bezpieczeństwa powodziowego  na obszarze powiatu 
wejherowskiego. 14 jednostek OSP z terenu powiatu wejherowskiego zostanie doposażonych w specjalistyczny 
sprzęt, w tym OSP w Redzie.  

Projekt przyczyni się do uzyskania efektu realizacji Osi Priorytetowej 11 RPO WP 2014-2020, jakim jest 
wzmocnienie odporności regionu na powodzie i susze oraz do osiągnięcia celu szczegółowego działania 11.1, 
który zdefiniowano jako: wzmocniona odporność regionu na susze i powodzie.  


