Litwa, Polska, Rosja

– 60 wspólnych projektów, by żyło się lepiej

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspiera rozwój społecznogospodarczy po obu stronach granicy między Unią Europejską i Rosją odpowiada na wspólne wyzwania i problemy oraz promuje współpracę między
społeczeństwami. W ramach Programu wdrażanych jest 60 projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską z litewskich, polskich
i rosyjskich (Obwód Kaliningradzki) regionów przygranicznych.

Czyste wody Zatoki Gdańskiej
oraz Zalewu Wiślanego
i Kaliningradzkiego
W ramach jednego z wdrażanych przez Program projektów „Ochrona wód przybrzeżnych Bałtyku - NEFA BALT II” znacznie poprawiono stan jakości wód
przybrzeżnych w Zatoce Gdańskiej oraz w Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim.
Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej wody kąpielisk wzdłuż plaż
w Sopocie są teraz jeszcze czystsze. Zmodernizowano tutaj system kanalizacji
deszczowej, wybudowano także zbiornik retencyjny w celu zniwelowania zagrożenia powodziowego, a wody potoków sopockich wyprowadzono w głąb Zatoki
Gdańskiej. W efekcie tych inwestycji zdecydowanie zredukowano poziom zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych wpływających do zatoki, a także
ryzyko podtopień podczas nawalnych opadów.
W ramach tego samego projektu w Gminie Tolkmicko wybudowano nowy system kanalizacji sanitarnej dla 4 okolicznych miejscowości (Tolkmicko, Nowinka,
Pogrodzie i Wodynia), dzięki czemu zredukowano poziom nieoczyszczonych
ścieków wpadających do Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego.
Z drugiej strony granicy, w rosyjskiej miejscowości Mamonowo (Obwód Kaliningradzki) opracowano z kolei koncepcję systemu kanalizacji deszczowej, którego
budowa w przyszłości wpłynie pozytywnie na jakość wód przybrzeżnych w tym
rejonie.
Na projekcie najbardziej skorzystają mieszkańcy, ale również turyści tak licznie
odwiedzający rejon Zatoki Gdańskiej oraz Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego. W efekcie rzeczywistej współpracy trzech partnerów z obszarów przygranicznych Bałtyku będą oni mogli wypoczywać na pięknych plażach i kąpać się
w czystym morzu.
Całkowita wartość projektu wyniosła przeszło 33 mln złotych (ponad 8,1 mln EUR),
a dofinansowanie Unii Europejskiej stanowiło 90% tej kwoty.

Niniejsza publikacja została wydana przy pomocy finansowej
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

