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EU structural funds as a source of investment financing in Tri-City small and 

medium enterprises 

 

Anna Golejewska 

 

Abstract 

The aim of the article is to analyze the use of the European Regional Development Fund for 
investment projects in Tri-City SMEs from Pomerania Regional Operational Programme and 
examine effects of these projects on a regional basis. 250 projects granted in the 2007-2013 
programming period are analyzed. The analysis is based on the data provided by the 
Pomerania Development Agency Inc. Results of the analysis confirmed geographical and 
sectorial concentration of projects and significant diversity of total values of projects 
submitted by micro-, small- and medium-sized enterprises. Due to small share of the project 
beneficiaries in total number of firms in the Tri-City sub-region and fact that some projects 
are still ongoing, the assessment of the direct impact of the projects on the socio-economic 
situation of the sub-region is rather impossible. It can be noted that, at the micro-scale, the 
European Regional Development Fund improves competitiveness of enterprises and 
increases employment in the sub-region, particularly in the county of Gdańsk. 
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Fundusze strukturalne UE jako źródło finansowania inwestycji w trójmiejskich 

małych i średnich przedsiębiorstwach 1 

 

Anna Golejewska 

 

Abstrakt 

Celem artykułu jest ocena wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na projekty inwestycyjne w trójmiejskim sektorze MŚP w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) oraz próba 
zbadania efektów tych projektów w wymiarze podregionu. Analizą objęto 250 projektów, 
które otrzymały dofinansowanie w okresie programowania 2007-2013. W badaniu 
wykorzystano dane udostępnione przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. Wyniki analizy 
potwierdziły koncentrację sektorową i geograficzną projektów i duże zróżnicowanie 
projektów złożonych przez mikro- oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Z uwagi na niewielki 
udział beneficjentów projektów w całej zbiorowości firm podregionu trójmiejskiego oraz 
fakt, że część projektów nadal trwa, nie można w pełni ocenić ich bezpośredniego wpływu na 
sytuację społeczno-gospodarczą podregionu. Można zauważyć, że w skali mikro, środki EFRR 
sprzyjają poprawie konkurencyjności poszczególnych przedsiębiorstw i skutkują wzrostem 
zatrudnienia w podregionie, w szczególności w powiecie m. Gdańsk. 

 

Słowa kluczowe:   fundusze strukturalne UE, inwestycje, MŚP 

Kody JEL:   R11, M21 

                                            
1
 Artykuł przygotowany na konfrencję pt.” "Wokół Herbsta"” zoragnizowaną przez WE UG I Muzeum Sopotu w 

dniach 16-17.10.2014; po recenzji pozytywnej; opublikowany zostanie w monografii pokonferencyjnej.  
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1 Wstęp 

Przekonanie o znaczącej roli MŚP dla gospodarki krajowej i regionalnej jest powszechne. 

Mimo to, zazwyczaj mają one trudności w pozyskiwaniu kapitału, który wspomagałby ich 

rozwój. Struktura źródeł finansowania inwestycji ulega zmianom. Przedsiębiorcy coraz 

częściej korzystają ze źródeł zewnętrznych: kredytu, leasingu, czy dotacji unijnych. 

Empiryczna literatura dotycząca oceny skutków oddziaływania funduszy strukturalnych UE w 

nowych krajach członkowskich jest ograniczona w porównaniu z krajami starej UE-15, 

chociaż liczba analiz stale wzrasta. Większość badań empirycznych koncentruje się na 

poziomie całego kraju, a tylko nieliczne biorą pod uwagę wymiar regionalny [Cieślik, Rokicki, 

2013, s. 60].  

Celem artykułu jest ocena wykorzystania środków na projekty inwestycyjne w trójmiejskim 

sektorze MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego (RPO WP) oraz próba zbadania efektów tych projektów w wymiarze 

podregionu. Przedmiotem analizy były między innymi dane finansowe projektów, ich 

lokalizacja, branża oraz zakładane efekty w postaci wskaźników rezultatu. W badaniu 

wykorzystano dane udostępnione przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., która pełni rolę 

Instytucji Pośredniczącej II Stopnia dla Osi Priorytetowej 1 RPO WP na lata 2007-2013.  Dane 

pochodzą z wniosków o dofinansowanie projektów, Krajowego Systemu Informatycznego 

oraz sprawozdania z realizacji Programu (stan na 30 czerwca 2014). 

2 Charakterystyka wsparcia 

Źródłami finansowania Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) są środki 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz towarzyszące im krajowe środki 

publiczne. Łączna wartość środków przeznaczonych na finansowanie RPO WP ustalona 

została na poziomie prawie 1,3 mld EUR [Zarząd Województwa Pomorskiego, 2012, s.5]. Na 

realizację Osi Priorytetowej 1 RPO WP „Rozwój i innowacje w MŚP” przeznaczono niemal 1/5 

alokacji EFRR. Wsparcie dla powstania i rozwoju MŚP jest celem Działania 1.1. RPO WP, w 

ramach którego przewidziano dwa Poddziałania. Pierwsze z nich skierowane jest do mikro-, 

drugie do małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to nowe rozwiązanie wprowadzone celem 

ograniczenia konkurencji między, z jednej strony mikro- i z drugiej małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami aplikującymi dotychczas w tych samych konkursach. Wspólne konkursy 
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skutkowały bardzo ograniczonymi możliwościami zdobycia finansowania przez słabsze 

finansowo mikroprzedsiębiorstwa, które nie były w stanie dorównać większym w zakresie 

zakładanych efektów projektu. Poprawa zdolności inwestycyjnych sektora MŚP realizowana 

jest przy wykorzystaniu pomocy bezzwrotnej - dotacji. Maksymalny poziom dofinansowania 

projektów w przypadku mikroprzedsiębiorstw wyniósł 60 proc. wydatków kwalifikowalnych, 

jednak nie więcej niż 200 tys. PLN. W ostatnim konkursie kwotę tę obniżono o połowę. Małe 

przedsiębiorstwa mogły starać się maksymalnie o 60 proc. dofinansowanie wydatków 

kwalifikowalnych, średnie jedynie o 50 proc. W obu przypadkach kwota dofinansowania nie 

mogła przekroczyć 800 tys. PLN. Podobnie jak w przypadku mikroprzedsiębiorstw, w trzecim, 

ostatnim konkursie, maksymalna kwotę dofinansowania zmniejszono o połowę, a poziom 

dofinansowania projektów uległ obniżeniu odpowiednio do 50 proc. dla małych i 40 proc. dla 

średnich przedsiębiorstw [archiwum konkursów, http://www.arp.gda.pl/217,archiwum.html, 

14.07.2014]. 

Dofinansowanie przewidziano na: budowę, rozbudowę lub rozszerzenie zakresu działalności 

przedsiębiorstwa; realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiany w 

zakresie sposobu świadczenia usług; unowocześnienie składników majątku trwałego 

niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy; racjonalizację 

logistyki sprzedaży towarów i usług; budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji i 

urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych 

substancji do środowiska; informatyzację, w tym m.in. systemy zarządzania 

przedsiębiorstwem; oraz dostosowanie przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych i 

europejskich [Golejewska, Modranka, 2014]. 

Preferencje zostały przyznane projektom, których rezultatem jest wprowadzenie na rynek 

nowych, wysokiej jakości wyrobów i usług; skutkujących oszczędnością surowców i energii; 

generującym trwałe miejsca pracy i przyczyniającym się do wzrostu aktywności eksportowej 

firm [Zarząd Województwa Pomorskiego, 2012, s. 14-18]. W przypadku 

mikroprzedsiębiorstw, za preferowane uznano dodatkowo projekty zlokalizowane poza 

Trójmiastem, w szczególności na obszarach strukturalnie słabych [Załącznik do URPO WP, 

Mapa nr 4]. Większe szanse na uzyskanie dofinansowania miały projekty powiązane z innymi 

realizowanymi bądź już zrealizowanymi w przedsiębiorstwie, które uzyskały decyzje o 

finansowaniu, niezależnie od jego źródła oraz projekty wykorzystujące finansowanie 
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krzyżowe. Preferencje przyznano również projektom, w których wkład własny był wyższy od 

minimalnego, wymaganego dla Działania 1.1 RPO WP [Zarząd Województwa Pomorskiego, 

2010, s. 13-14]. 

3  MŚP w podregionie trójmiejskim 

MŚP stanowią 99,9 proc. wszystkich firm w województwie pomorskim. Rozwój 

przedsiębiorczości w województwie pomorskim oceniany jest bardzo wysoko, o czym 

świadczyć może druga, po mazowieckim, pozycja w rankingu województw sporządzonym na 

podstawie miary syntetycznej obejmującej między innymi takie kategorie jak liczebność 

przedsiębiorstw, liczba pracujących w przedsiębiorstwach, wielkości przychodów, kosztów  

czy nakładów inwestycyjnych [PARP, 2013, s. 79-80]. W 2013 roku w województwie 

pomorskim według rejestru REGON działalność prowadziło niemal 272 tys. przedsiębiorstw, 

z czego prawie 116 tys. w podregionie trójmiejskim. Najwięcej, bo ponad 60 proc. z nich 

zarejestrowanych było w powiecie m. Gdańsk, najmniej w m. Sopot - niecałe 1 proc. (por. 

tabela 1). Niemal 96 proc. wszystkich pomorskich przedsiębiorstw stanowiły 

mikroprzedsiębiorstwa, najbardziej liczne w podregionie trójmiejskim (niemal 111 tys.) 

Najmniejszą grupę w sektorze pomorskich MŚP tworzyły średnie przedsiębiorstwa. Ich łączna 

liczba nie przekraczała 2 tys. Najwięcej podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

prowadziło działalność w Trójmieście. Niemal 3,6 tys. mikroprzedsiębiorstw w przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym zarejestrowanych było w powiecie m. Sopot. 

W pozostałych dwóch powiatach wskaźnik ten był o niemal 1/3 niższy. Znacznie większe 

różnice występowały w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. W pierwszym 

przypadku w m. Sopot wyniósł on 154 i był o niemal 1/2 wyższy w porównaniu z m. Gdańsk i 

m. Gdynia, w drugim – 27,1, co stanowiło ponad 160 proc. wskaźnika odnotowanego dla 

pozostałych powiatów podregionu. 

 

Tablela 1. MŚP w podregionie trójmiejskim 

rok m. Gdańsk m. Gdynia m. Sopot 

liczba przedsiębiorstw wpisanych do rejestru REGON 

2007 59 076 32 104 7 599 

2013 69 819 37 408 8 645 

liczba mikroprzedsiębiorstw wpisanych do rejestru REGON 

2007 56234 30503 7179 
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2013 66870 35811 8224 

liczba małych przedsiębiorstw wpisanych do rejestru REGON 

2007 2310 1312 359 

2013 2370 1288 353 

liczba średnich przedsiębiorstw wpisanych do rejestru REGON 

2007 441 241 56 

2013 490 259 62 

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 

2007 1296 1283 1941 

2013 1513 1508 2281 

jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 

2007 110 112 130 

2013 132 140 151 

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 

2007 102 89 108 

2013 85 97 112 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym 

2007 13,3 14,3 17,4 

2013 15,9 16,8 20,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

4   Analiza empiryczna 

Analizą objęto podregion trójmiejski: powiat m. Gdańsk, powiat m. Gdynia i powiat m. Sopot. 

W latach 2007-2013, w łącznie siedmiu ogłoszonych konkursach, dofinansowanie w 

województwie pomorskim otrzymało 807 projektów inwestycyjnych, z czego aż 250 w 

podregionie trójmiejskim. Najwięcej, bo aż 169 projektów wdrażanych było lub nadal jest w 

powiecie m. Gdańsk. Zaledwie 16 projektów otrzymało dotację w powiecie m. Sopot. 

Rozkład przestrzenny liczby projektów w województwie przedstawia rysunek 1. W 130 

przypadkach beneficjentami były mikroprzedsiębiorstwa. Dominującym typem projektu była 

budowa, rozbudowa lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa. Sporo firm 

wskazywało również na unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do 

prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy oraz realizację zasadniczych zmian 

procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług. Analiza branżowa 

dotowanych projektów wskazała w przypadku mikroprzedsiębiorstw na znaczną ilość 
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projektów realizowanych w ramach praktyki lekarskiej (PKD 85.12Z) i praktyki 

stomatologicznej (PKD 85.13Z, PKD 86.23Z), działalności związanej z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi (PKD 55 i PKD 56), pozostałej działalności profesjonalnej, 

naukowej i technicznej, w szczególności w reklamie (PKD 74.40) oraz działalności usługowej 

związanej z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04Z). W projektach małych i średnich 

przedsiębiorstw przeważały: produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22), 

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28) i handel hurtowy oraz 

detaliczny pojazdami samochodowymi i naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45). 

 

Poddziałanie 1.1.1 RPO WP   Poddziałanie 1.1.2 RPO WP 

 

 

 

Rysunek 1. Rozkład przestrzenny liczby projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.1.1 i 1.1.2 RPO 

WP według miejsca (gminy) ich realizacji 

Źródło: Golejewska, Modranka (2014). 

Projekty realizowane na terenie więcej niż jednej gminy zostały uwzględnione dla każdej gminy osobno. 

 

W całym podregionie, łączny koszt realizowanych projektów wyniósł ponad 219 mln PLN, a 

całkowita kwota dotacji ze środków publicznych niemal 71,9 mln PLN. Tabela 2 prezentuje 

koszty, kwotę i poziom dotacji według powiatów i wielkości przedsiębiorstw. Przedstawione 

w tabeli wartości uwzględniają 12 projektów realizowanych na terenie więcej niż jednego 

powiatu, nie zawsze należącego do podregionu trójmiejskiego. Ze względu na brak 
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możliwości podziału środków na poszczególne jednostki terytorialne, zostały one 

uwzględnione w całości w każdym powiecie. Najwyższy, średni poziom dofinansowania na 

poziomie 49 proc. kosztów kwalifikowanych odnotowano w mikroprzedsiębiorstwach (poza 

m. Gdynia), które otrzymały łącznie 17,5 mln. PLN. Poziom dofinansowania małych i średnich 

przedsiębiorstw wahał się od 42 proc. w m. Gdynia do 45 proc. w m. Sopot. Odmienne 

podejście prezentuje rysunek 2, w którym nie uwzględniono projektów realizowanych na 

terenie więcej niż jednej gminy. 

Tabela 2. Skumulowane koszty, kwota i poziom dotacji, mln PLN 

powiat  łączny koszt 

projektów 

łączna kwota 

dotacji 

średni poziom dotacji 

m. Gdańsk mikro, n=86 30,5 11,9 0,49 

małe i średnie, n=83 117,1 36,9 0,43 

m. Gdynia mikro, n=37 17,1 5,6 0,45 

małe i średnie, n=34 48,3 15,2 0,42 

m. Sopot mikro, n=12 4,7 2,0 0,49 

małe i średnie, n=4 4,0 1,5 0,45 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z wniosków o dofinansowanie projektów, ARP 

S.A. 
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Poddziałanie 1.1.1 RPO WP     Poddziałanie 1.1.2 RPO WP 

 

 

 

Rysunek 2. Rozkład przestrzenny skumulowanych wartości współfinansowania ze środków publicznych 

projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.1.1 i 1.1.2 RPO WP według miejsca (gminy) ich realizacji, 

PLN 

Źródło: Golejewska, Modranka (2014).  

Kartogram skali barw według podziału naturalnego Jenksa z lewostronnie domkniętymi krańcami. 

Skumulowane wartości współfinansowania ze środków publicznych, nie uwzględniają projektów realizowanych 

na terenie więcej niż jednej gminy, ze względu na brak możliwości podziału środków na poszczególne jednostki 

terytorialne. 

 

Średnia wartość projektu realizowanego w mikroprzedsiębiorstwie stanowiła mniej niż 1/3 

średniej wartości projektu małego lub średniego przedsiębiorstwa. Średnia wartość dotacji w 

przypadku poddziałania 1.1.1. RPO WP wyniosła niecałe 143 tys. PLN, w poddziałaniu 1.1.2. 

RPO WP - niemal 445 tys. PLN. Najniższy poziom dotacji w obu przypadkach wyniósł zaledwie 

kilkanaście procent kosztów kwalifikowanych projektu (por. tabela 3). 
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Tabela 3 . Statystyki opisowe współfinansowanych projektów 

 koszt 

projektu 

kwota 

dotacji 

poziom 

dotacji 

Poddziałanie 1.1.1. RPO WP 

N 130 130 130 

średnia arytmetyczna 388 429 142 947 0,47 

odchylenie standardowe 247 505 54 409 0,07 

min 39 000 19 500 0,12 

max 2 110 600 200 000 0,6 

mediana 376 388 154 511 0,50 

Poddziałanie 1.1.2. RPO WP 

N 120 120 120 

średnia arytmetyczna 1 404 948 444 393 0,42 

odchylenie standardowe 873 327 241 556 0,09 

min 109 111 40 718 0,16 

max 4 200 745 800 000 0,60 

mediana 1 252 056 400 000 0,40 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARP S.A. 

 

W ramach projektów realizowanych na obszarze jednego powiatu, beneficjenci zakupili 

ponad 1,6 tys. środków trwałych, co stanowiło ponad 28 proc. wszystkich środków 

zakupionych w województwie pomorskim. Najwięcej, niemal 1,1 tys., przypadło na powiat 

m. Gdańsk. Wartości te nie obejmują środków trwałych zakupionych w ramach projektów 

realizowanych na obszarze dwóch lub trzech powiatów (łącznie 131 sztuk), bądź przy udziale 

powiatów spoza podregionu trójmiejskiego: tczewskiego, wejherowskiego i gdańskiego 

(łącznie 165 sztuk). Połowa mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

wykorzystała instrument crossfinancingu, finansując w jego ramach specjalistyczne szkolenia 

związane z zakupem środków trwałych. Rezultatem założonym w ramach projektów 

realizowanych na obszarze jednego powiatu było wprowadzenie do oferty beneficjentów 

690 nowych oraz 73 udoskonalonych produktów/usług. W przypadku nowych 

produktów/usług, najwyższe wskaźniki zaplanowano w mikroprzedsiębiorstwach. W 

projektach zlokalizowanych na obszarze kilku powiatów zaplanowano powstanie 20 nowych 

produktów. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów w 

mikroprzedsiębiorstwach wyniosła 282, a w małych i średnich przedsiębiorstwach ponad 523 
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etaty. Szczegółowe zestawienie analizowanych wskaźników z uwzględnieniem projektów 

realizowanych na obszarze kilku powiatów przedstawia tabela 4. 

Tabela 4. Planowane rezultaty projektów wg poddziałania i miejsca lokalizacji 

lokalizacja 

(powiat) 

liczba nowych 

produktów/usług 

liczba unowocześnionych 

produktów/usług 

liczba utworzonych etatów 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.1. 1.1.2. 

m. Gdańsk 279 198 18 40 179,5 373,25 

m. Gdynia 84 73 6 4 71 143 

m. Sopot 49 7 - 5 31,5 7 

m. Gdańsk, 

m. Gdynia, 

m. Sopot 

3 - - - 2,75 3 

m. Gdańsk, 

m. Gdynia 
6 2 - - 2 6 

gdański, m. 

Gdańsk 
6 2 - - 6 6 

m. Gdańsk, 

wejherowski 
- 1 - - - 10 

tczewski, m. 

Gdynia 
- 1 - - - 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARP S.A. 

 

5   Podsumowanie 

Wyniki analizy potwierdziły koncentrację sektorową i geograficzną dofinansowanych 

projektów i duże zróżnicowanie projektów złożonych przez mikro- oraz małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Najwięcej projektów dotyczyło budowy, rozbudowy lub rozszerzenia 

zakresu działalności przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość projektów realizowana jest w 

powiecie m. Gdańsk, najmniejsza w powiecie m. Sopot, co odpowiada koncentracji 

przedsiębiorstw w obu częściach podregionu.  

Z uwagi na niewielki udział beneficjentów projektów w całej zbiorowości firm podregionu 

trójmiejskiego oraz fakt, że część projektów nadal trwa, nie można w pełni ocenić ich 

bezpośredniego wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą podregionu. Można zauważyć, 

że w skali mikro, środki EFRR sprzyjają poszerzeniu asortymentu przedsiębiorstw, a tym 
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samym poprawie ich konkurencyjności oraz skutkują wzrostem zatrudnienia w podregionie, 

w szczególności w powiecie m. Gdańsk. Niestety, w zaledwie kilku spośród analizowanych 

projektów wykazano bezpośredni korzystny wpływ na środowisko naturalne. 

 

Podziękowania  

Autorka chcieliby serdecznie podziękować zespołowi Agencji Rozwoju Pomorza S.A za 

udostępnienie szczegółowych danych stanowiących podstawę niniejszej analizy. 

 

References 

Cieślik, A., Rokicki, B. (2013),  „Wpływ unijnej polityki spójności na wielkość produktu i zatrudnienia w 
polskich regionach”, Gospodarka Narodowa, nr 3 (259); 

Golejewska, A., and Modranka, E. (2014), „Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE na inwestycje 
w sektorze MSP na przykładzie województwa pomorskiego”, artykuł zaprezentowany na konferencji 
„Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym, 
lokalnym)”, Międzyzdroje, 22-24 września 2014. 

Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych. [online]: 
<http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks > [dostęp:  20.09.2014]. 

PARP (2013), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach  2011–
2012, Warszawa.  

Załącznik do URPO WP, Mapa prezentująca obszary strukturalnie słabe, preferowane w ramach Osi 
Priorytetowej 1, 6, 8 i 9 oraz uprawnione do wsparcia w ramach Osi Priorytetowej 5 (w zakresie 
elektroenergetyki) RPO WP 2007-2013, Mapa nr 4, [online]: < 
http://www.arp.gda.pl/217,archiwum.html> [dostęp:  29.09.2014].  

Zarząd Województwa Pomorskiego (2012), Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Załącznik nr 2 do uchwały nr 1149/182/12 
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 września 2012 r., Gdańsk. 

Zarząd Województwa Pomorskiego (2010), Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 lipca 2010 r.), Załącznik nr 2 do uchwały 
nr 1013/341/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2010 r., Gdańsk.  

  

 

 

 

 

 

 



 15 

 

U
n

iw
e
rs

ytet    G

d
a
ń

s
k

i 

Economics of European Integration Divison 

Faculty of Economics, University of Gdańsk 

Ul. Armii Krajowej 119/121 

        81-824 Sopot, Poland 


