
 

 

 

Informacja na temat projektu 

„Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy etap – III A” 

 

Przewidywany koszt całkowity projektu: 837 556,25 PLN 

Przewidywane wydatki kwalifikowalne projektu: 659 511,26 PLN 

Maksymalne dofinansowanie ze środków RPO WZ (74,9999992419%): 494 633,44 PLN 

Beneficjent: Gmina Stepnica 

 
Projekt pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy etap – IIIa” dotyczy 

modernizacji/przebudowy przystani nad Kanałem Młyńskim w Stepnicy, położonej na trasie 

Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego i stanowi uzupełnienie wybudowanej oraz obecnie 

rozbudowywanej infrastruktury żeglarskiej oraz rekreacyjnej. 

Zakres przewidzianej w ramach przedmiotowego projektu inwestycji obejmuje: 

1) budowę obiektu bosmanówki nad Kanałem Młyńskim,  

2) budowę słupków prądowych oraz słupków prądowo-wodnych wraz z systemem zarządzania poborem 

mediów. 

Inwestycja stworzy podstawy dalszego podnoszenia poziomu atrakcyjności oferty turystycznej Gminy 

Stepnica poprzez: 

- uzupełnienie infrastruktury żeglarskiej o zaplecze sanitarno-administracyjne, 

- zapewnienie jednostkom cumującym na przystani dogodnego dostępu do mediów, 

- dopełnienie zagospodarowania terenu nad Kanałem Młyńskim w Stepnicy, 

- poprawę jakości infrastruktury żeglarskiej i jej dopasowanie do standardów europejskich, a tym samym 

umożliwienie pełniejszego wykorzystania potencjału turystycznego Kanału Młyńskiego. 

Realizacja przedsięwzięcia zaspokoi oczekiwania interesariuszy w zakresie funkcjonalności oraz 

standardu infrastruktury obiektów turystyki wodnej, co z kolei umożliwi osiągnięcie postawionego przed 

projektem celu wzmocnienia marki Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. 

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki: 

- liczba zmodernizowanych/przebudowanych obiektów turystyki wodnej: 1 szt., 

- liczba turystów korzystających ze zmodernizowanych/przebudowanych obiektów turystyki wodnej: 7 288 

osób, 

- liczba imprez zorganizowanych w przebudowanych/zmodernizowanych obiektach: 5 szt. 

Inwestycja rozpoczęła się w styczniu 2015 roku, zakończenie planowane jest na wrzesień 2015 roku. 

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.1 

Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki. 
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Informacja na temat projektu 

„Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy etap – III B” 

 

Przewidywany koszt całkowity projektu: 514 233,48 PLN 

Przewidywane wydatki kwalifikowalne projektu: 396 076,00 PLN 

Maksymalne dofinansowanie ze środków RPO WZ (75,0000000000%): 297 057,00 PLN 

Beneficjent: Gmina Stepnica 

 
Projekt pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy etap - IIIb” dotyczy 

modernizacji/przebudowy przystani w Basenie Rybackim w Stepnicy, położonej na trasie 

Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego i stanowi uzupełnienie wybudowanej oraz obecnie 

rozbudowywanej infrastruktury żeglarskiej oraz rekreacyjnej. 

Zakres przewidzianej w ramach przedmiotowego projektu inwestycji obejmuje budowę obiektu 

bosmanówki w Basenie Rybackim w Stepnicy. 

Inwestycja stworzy podstawy dalszego podnoszenia poziomu atrakcyjności oferty turystycznej Gminy 

Stepnica poprzez: 

- dopełnienie obecnie realizowanej infrastruktury turystyki wodnej, 

- poprawę standardu infrastruktury żeglarskiej, 

- poprawę funkcjonalności przystani, 

- poprawę jakości i standardu świadczonych usług turystycznych. 

Realizacja przedsięwzięcia zaspokoi oczekiwania interesariuszy w zakresie funkcjonalności  

oraz standardu infrastruktury obiektów turystyki wodnej, co z kolei umożliwi osiągnięcie postawionego 

przed projektem celu wzmocnienia marki Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. 

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki: 

- liczba zmodernizowanych/przebudowanych obiektów turystyki wodnej: 1 szt. 

- liczba turystów korzystających ze zmodernizowanych/przebudowanych obiektów turystyki wodnej: 7 288 

osób, 

- liczba imprez zorganizowanych w przebudowanych/zmodernizowanych obiektach: 5 sztuk. 

Inwestycja rozpoczęła się w styczniu 2015 roku, zakończenie planowane jest na wrzesień 2015 roku. 

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.1 

Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki. 
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Informacja na temat projektu 

„Modernizacja Portu Jachtowego Marina Hotele w Szczecinie” 

 
Przewidywany koszt całkowity projektu: 1 025 337,00 PLN 

Maksymalne dofinansowanie ze środków RPO WZ (59.9802794439%): 500 000,00 PLN 

Beneficjent: Marina Hotele Sp. z o.o. SKA 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w Porcie Jachtowym Marina Hotele w Szczecinie. Port usytuowany jest nad 

brzegiem jeziora Dąbie, które jest jeziorem deltowym rzeki Odry i przez nią (poprzez Zalew Szczeciński 

a następnie rzeki Świna, Dziwna oraz Piana) łączy się z Bałtykiem. Realizacja inwestycji obejmuje 

następujące działania: 

- wykonanie pomostu z pontonów pływających wraz z wyposażeniem; 

- wykonanie systemu monitoringu (telewizja dozorowa); 

- remont pomieszczeń socjalnych dla żeglarzy; 

- budowa dwóch wolnostojących, parterowych budynków gospodarczych; 

- wykonanie aplikacji webowej do badania satysfakcji klientów z korzystania usług Mariny. 

 

Celami projektu są: rozwój turystyki żeglarskiej na terenie SOM, zwiększenie dostępności turystycznej 

regionu, wydłużenie sezonu turystycznego na terenie Portu Jachtowego Marina Hotele w Szczecinie, 

ułatwienie dostępu turystów do obiektów mariny, wzrost roli turystyki na terenie SOM, jako czynnika 

sprzyjającego rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej 

Portu Jachtowego Marina Hotele w Szczecinie dla turystów zagranicznych poprzez dostosowanie mariny 

do standardów europejskich. 

Cele zostaną osiągnięte poprzez działania infrastrukturalne zmierzające do: 

- zwiększenia liczby miejsc do cumowania jednostek pływających na terenie mariny, 

- poprawy jakości infrastruktury sanitarnej dla żeglarzy, 

- podniesienie bezpieczeństwa na terenie mariny, 

- badanie poziomu satysfakcji z jakości oferowanych usług na terenie mariny oraz podejmowanie działań 

zgodnie z wynikami prowadzonej ankiety, 

- podniesienia jakości już oferowanych usług. 

Na terenie mariny, poza typową działalnością usługową dla przypływających żeglarzy, planuje się 

kontynuację i rozszerzenie katalogu imprez o charakterze sportowym, ale tez kulturalnym. 

Inwestycja rozpoczęła się w listopadzie 2014 roku, zakończenie planowane jest na czerwiec 2015 roku. 

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych, Działanie 6.1 

Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki  

na obszarze metropolitalnym. 
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Informacja na temat projektu 

„Budowa bosmanatu i modernizacja infrastruktury Mariny Pogoń w Szczecinie” 

 

Przewidywany koszt całkowity projektu: 401 520,44 PLN 

Maksymalne dofinansowanie ze środków RPO WZ (75%): 278 616,01 PLN 

Beneficjent: Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń 

 

Inwestycja związana jest z budową bosmanatu i modernizacją infrastruktury Mariny Pogoń w Szczecinie 

w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego poprzez budowę bosmanatu oraz wykonanie 

placu postojowego z ogrodzeniem, co podniesie funkcjonalność obiektu w zakresie adaptacji i 

zagospodarowania części lądowej. Przedsięwzięcie jest niezbędne dla podtrzymania poziomu i zakresu 

świadczonych usług, a przede wszystkim dla uzyskania możliwości pełnego zaspokojenia potrzeb 

publicznych w zakresie aktywnego wypoczynku nad wodą, realizacji imprez i wydarzeń rekreacyjnych. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

- budowę bosmanatu w formie lekkiej konstrukcji pawilonu, 

- wykonanie utwardzonego placu postojowego, 

- ogrodzenie płotem z siatki metalowej. 

Celem projektu jest: podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności SOM poprzez rozwój i podniesienie 

jakości infrastruktury turystyki wodnej. Efektem bezpośrednim będzie efektywne zagospodarowanie  

i wykorzystanie terenu przystani. Wzmocnienie infrastruktury Mariny ze względu na jej strategiczne 

położenie będzie niezbędnym działaniem dla stworzenia sieci portów i przystani Zachodniopomorskiego 

Szlaku Żeglarskiego. Rezultatami projektu będzie: 

- liczba turystów korzystających ze zmodernizowanych /przebudowanych obiektów turystyki wodnej, 

- liczba imprez zorganizowanych w przebudowanych/zmodernizowanych obiektach turystyki wodnej. 

Inwestycja rozpocznie się 28 lutego 2015 roku, zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2015 roku. 

Projekt będzie zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych, Działanie 6.1 

Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na 

obszarze metropolitalnym. 

 

 

 


