
 

 

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wsparciem dla działań WOPR Województwa 

Lubuskiego. 

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego otrzymało dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura 

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Projekt pt. „Zakup sprzętu ratowniczego i 

przeciwpowodziowego do zapobiegania skutkom nadzwyczajnych zagrożeń na terenie województwa 

lubuskiego” jest realizowany do końca 2022 roku i obejmuje zakup sprzętu i pojazdów 

specjalistycznych. Całkowita wartość projektu wyniosła 814520,00 zł, natomiast dofinansowanie z 

EFRR to 393, 966,45 zł. Dzięki jego realizacji WOPR został doposażony w następujące sprzęty:  skutery 

wodne z przyczepami, pojazdy terenowo użytkowe UTV , wodne zapory sorpcyjne; profesjonalny 

sprzęt łączności, sprzęt ochronny. 

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości działania dla ratowników WOPR Województwa 

Lubuskiego oraz skrócenie czasu reakcji tychże służb na występujące zagrożenia chemiczne i naturalne. 

Sytuacje, które występują nad akwenami wodnymi województwa bezpośrednio związane z projektem 

można podzielić na trzy rodzaje. Zagrożenia związane z naturą – powodzie i podtopienia. Zagrożenia 

związane z naturą – szkwały. Zagrożenia związane z działalnością człowieka – zanieczyszczenia 

chemiczne wód. Ponadto należy wyodrębnić zagrożenia pożarowe niezwiązane z akwenami wodnymi.  

Realizacja projektu (zakup sprzętu) spowoduje odpowiednie wyposażenie służb ratowniczych oraz 

stworzy im możliwość szkolenia się na sprzęcie wysokiej jakości. Zarówno sprzęt, jak i odpowiednie 

przeszkolenie przyczyni się do skrócenia czasu reakcji na występujące zagrożenia lub w niektórych 

przypadkach stworzy możliwość reakcji na występujące zagrożenia. 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunków Województwa Lubuskiego realizuje projekt na terenie całego 

województwa lubuskiego. Zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie na co dzień użytkowany w 

następujących powiatach: słubickim; nowosolskim; zielonogórskim; Zielona Góra (powiat grodzki); 

krośnieńskim; świebodzińskim; żagańskim; wschowskim, gorzowskim; żarskim. Mieszkańcy 

województwa lubuskiego są jedną z głównych grup docelowych projektu. Wynika to z faktu, że projekt 

w swym zakresie ma dotyczyć zapobiegania skutkom nadzwyczajnych zagrożeń na terenie 

województwa lubuskiego. Bezpieczeństwo osób, wód i mienia wpływa na mieszkańców bezpośrednio 

oraz pośrednio. Projekt ma bezpośredni wpływ na mieszkańców z powodu skrócenia czasu reakcji na 

pojawiające się zagrożenie. Ponadto mieszkańcy terenów, gdzie może wystąpić zagrożenie 

powodziowe są zainteresowani aby służby niosące pomoc w czasie powodzi miały zapewniony do tego 

odpowiedni sprzęt. 

 


