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P
ieniądze na rewitalizację mieliśmy już
w poprzednim RPO, na lata 2007-2013.
Skorzystały z nich 32 kujawsko-
-pomorskie miasta. Najbardziej Byd-
goszcz, która całkowicie odnowiła

Wyspę Młyńską. Toruń swoją cześć przeznaczył
m.in. na przebudowę ul. Mickiewicza. 

Każde miasto może wystąpić
o dotację
Wkrótce rozpocznie się podział pieniędzy na re-
witalizację z nowego unijnego rozdania funduszy.
W Regionalnym Programie Operacyjnym na 
lata 2014-2020 Kujawsko-Pomorskie ma na nią 
ok. 74 mln euro. To wartość na razie szacunkowa,
nie wiadomo bowiem jeszcze, jaka kwota pójdzie
na odnowę wsi. Wstępnie zaplanowano na ten
cel ok. 20 mln euro, ale rewitalizacją wiejską będą
się zajmować Lokalne Grupy Działania i to od
opracowanych przez nie strategii zależy, jaka osta-
tecznie suma trafi do podziału. 

Wiadomo natomiast, że na prowadzoną
innym trybem rewitalizację miejską przewi-
dziano 54 mln euro. 25 mln euro jest zarezer-
wowanych dla miast z obszaru Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT), a prawie 29 mln
euro dla miast z pozostałej części województwa. 

– Rozszerzamy krąg miast, które mogą
takie projekty realizować – mówi Rafał Pietru-
cień, dyrektor departamentu rozwoju regional-
nego w Urzędzie Marszałkowskim. – Nie będzie
tak jak w poprzedniej perspektywie, kiedy
zgłaszać mogły się tylko miasta zamieszkałe
przez ponad 5 tys. mieszkańców. Teraz katalog
potencjalnych beneficjów jest pełen, w konkur-
sie mogą wystartować wszystkie 52 miasta na-
szego województwa, niezależnie od wielkości.

Ruszył pierwszy konkurs
Pieniądze na rewitalizację będą dzielone w kilku
konkursach. Dotąd nie mogły być ogłaszane ze
względu na zmieniający się stan prawny – w 2015 r.
Sejm przyjął Ustawę o rewitalizacji, a Ministerstwo
Rozwoju wydało niezbędne wytyczne. Dopiero
wtedy władze województwa mogły opracować
swoje zasady podziału środków. Procedury na
szczęście są już za nami, a właśnie ruszył pierw-
szy z planowanych konkursów dotacyjnych. 

Od 30 czerwca br. wnioski o dofinansowa-
nie – w maksymalnej wysokość 85 proc. – mogą
składać w Urzędzie Marszałkowskim podmioty
z miast, które nie należą do związku ZIT. Do po-
działu w tym konkursie jest ok. 30 mln zł, czyli
jedna czwarta wszystkich pieniędzy zarezerwo-
wanych na rewitalizację w tych miastach. Nabór
będzie prowadzony aż do wyczerpania puli. Nie-
wykluczone, że przy dużym zainteresowaniu po-
tencjalnych beneficjentów zarząd województwa
zwiększy pulę do podziału. Także w tym roku
– prawdopodobnie we wrześniu – planowany
jest analogiczny konkurs w ramach ZIT, do po-
działu w nim będzie ponad 60 mln zł. 

Najpierw człowiek, 
potem ulica
W porównaniu z już zrealizowanymi projektami
rewitalizacji zmieni się nie tylko katalog miast,
które mogą zgłaszać się do konkursu, ale też ro-
dzaje przedsięwzięć, na które można otrzymać
dotację.

– W tej perspektywie przede wszystkim rea-
lizujemy rewitalizację społeczną – mówi Pietru-
cień. – Działania „twarde”, infrastrukturalne,
mają jedynie uzupełniać działania związane
z tkanką miękką. Jeżeli mamy zdiagnozowany
obszar kryzysowy, to przede wszystkim musimy
powiedzieć, jakie projekty z Europejskiego 
Funduszu Społecznego chcemy zrealizować,
a potem – jakimi projektami infrastruktural-

nymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego je uzupełnić. 

Przykład? Miasto, które boryka się z pro-
blemem „trudnej dzielnicy”, może zapropono-
wać szereg działań „miękkich”, finansowanych
z EFS, pobudzających mieszkańców do aktyw-
ności, np. szkolenia dla bezrobotnych, zajęcia
dla seniorów. Na takie projekty również można
otrzymać unijne dofinansowanie. Jako ich uzu-
pełnienie można przeprowadzić rewitalizację
„twardą” – remont czy przebudowę budynku,
w którym mają być prowadzone np. wspom-
niane zajęcia dla seniorów. Projekty infrastruk-
turalne muszą być realizowane w ścisłym
połączeniu z działaniami „miękkimi” podejmo-
wanymi w ramach EFS i odpowiadać na ziden-
tyfikowane na danym obszarze problemy
społeczne. Wyjątek stanowią projekty do-
tyczące modernizacji, remontu części wspól-
nych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Innymi słowy, wspólnoty mieszkaniowe, jeśli
chcą poprawić infrastrukturę, np. odnowić starą
kamienicę, nie muszą łączyć tego z projektami
społecznymi. O pieniądze może wystąpić szeroki
krąg podmiotów, poza wspomnianymi samo-
rządami i wspólnotami mieszkaniowymi, to 
np. instytucje państwowe, organizacje poza-
rządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsię-
biorstwa i instytucje kościelne. Na co mogą
otrzymać dofinansowanie?

– Jest oczywiście możliwość zagospodaro-
wania przestrzeni miejskich, odnowy budyn-

ków oraz innych obiektów i ich otoczenia. 
Ale takie inwestycje muszą się przyczyniać do
likwidacji istotnych problemów społecznych 
na danym obszarze – tłumaczy dyrektor Pietru-
cień. – Możemy też w ramach rewitalizacji 
inwestować środki – jeżeli zostanie zidentyfi-
kowana taka potrzeba – w infrastrukturę kul-
tury. Kolejne dwa typy to infrastruktura
komunalna (np. wodociągi i kanalizacja) oraz
drogi, nie mogą to być jednak osobne projekty,
muszą wpisywać się w jakieś większe przed-
sięwzięcie. Nie da się po prostu wybudować
drogi i powiedzieć, że to rewitalizacja
społeczna. Ona musi być realnym rozwiąza-
niem problemu społecznego. Zdaję sobie
sprawę, że to warunki trudne, ale wynikają
z umowy partnerstwa Polski z Komisją Euro-
pejską i zostały przełożone na grunt naszego
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Plan pokaże, 
co należy poprawić
Dofinansowywana z RPO rewitalizacja musi być
też planowa. Działania beneficjentów powinny
wynikać z eksperckiego dokumentu, zwanego
lokalnym lub gminnym programem rewitaliza-
cji. Bez niego nie można skutecznie aplikować
o dofinansowanie.

Stworzenie takiego opracowania – zawie-
rającego spójną koncepcję planowanych działań
– również wymaga pracy i środków, jego szcze-
góły są omawiane podczas konsultacji społecz-
nych z mieszkańcami i na sesjach rad gmin.
I w tym przypadku z pomocą przyszedł samo-
rząd województwa, który pozyskał pieniądze
krajowe z unijnego Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna właśnie na dofinansowanie
tworzenia takich dokumentów. Rozdzielił je
w dwóch konkursach między miasta i gminy,
które planują u siebie rewitalizację.

28 września ub.r. 51 samorządów podpisało
pierwsze umowy o dotacje na opracowanie ich
programów rewitalizacyjnych. Niewielkim gmi-
nom wystarczyło kilkanaście tys. zł dofinanso-
wania, ale np. duża Bydgoszcz otrzymała blisko
200 tys. zł. Łącznie w pierwszej turze Urząd Mar-
szałkowski rozdysponował 2,4 mln zł. Następ-
nie ogłosił kolejny konkurs, który wyłonił
kolejnych 50 samorządów szykujących doku-
mentację niezbędną do rozpoczęcia rewitaliza-
cji. Marszałek województwa Piotr Całbecki
podpisał z nimi umowy 30 maja br. Rozdzielił
1,5 mln zł. Gminy dostaną po kilkanaście–kilka-
dziesiąt tys. zł dofinansowania, w tym rozdaniu
najwięcej otrzyma gmina Świecie – na aktuali-
zację już istniejącego programu rewitalizacji za-
pewniła sobie 66 tys. zł.

74 mln euro to kwota, jaką województwo przeznaczy z Regionalnego 
Programu Operacyjnego na rewitalizację miast i wsi. Wkrótce konkursy 
o pierwsze pieniądze. 101 gmin już przygotowuje plany swoich działań

2,3 MLD EURO
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Rusza wielka rewitalizacja
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K
ażdy przedsiębiorca, który planuje wy-
puścić na rynek innowacyjny produkt
lub usługę, słyszał zapewne o unij-
nych pieniądzach, które mogą mu 
w tym pomóc. Są specjalne konkursy

dotacyjne dla firm powstałych przy uczelniach.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą
starać się w różnych instytucjach dyspo-
nujących unijnymi środkami o wsparcie np. 
na opracowanie prototypu, wdrożenie nowego
produktu lub opłacenie formalności związanych
z ochroną patentową. Innowacje nie powstaną
jednak bez odpowiedniego zaplecza. Firmy
muszą gdzieś tworzyć, testować i demonstro-
wać swoje nowatorskie pomysły, a nie każda
ma środki na budowę odpowiednich pomiesz-
czeń i zakup wyposażenia. 

Tę lukę ma wypełnić konkurs o pieniądze 
z Regionalnego Programu Operacyjnego, który
właśnie organizuje Urząd Marszałkowski. Roz-
dzieli pawie 31,4 mln zł wśród instytucji 
otoczenia biznesu (lub firm działających w part-
nerstwie z taką instytucją), które podejmą się
budowy takiego zaplecza w Kujawsko-Pomor-
skiem i będą je wynajmować przedsiębiorcom. 

– Do tej pory nasze instytucje otoczenia biz-
nesu i firmy mogły korzystać z popularnej formy
wsparcia, jaką są inkubatory. Trochę w woje-
wództwie ich powstało, ich sieć dobrze funk-
cjonuje – mówi Rafał Pietrucień, dyrektor
departamentu rozwoju regionalnego w Urzę-
dzie Marszałkowskim. – Ta perspektywa finan-
sowa Unii Europejskiej daje szanse powstania
zupełnie nowych, specjalistycznych form
wsparcia, jakie mogą zaoferować przedsiębior-
com instytucje otoczenia biznesu. Są to m.in.
centra demonstracyjne, fab laby i living laby.

Od energetyki po uprawę 
pomidorów
Centra demonstracyjne to nowy pomysł na po-
pularyzację zdobyczy techniki. Nie można ich
mylić z halami targowo-wystawienniczymi,
mają pokazać coś więcej. Jedno takie centrum
w naszym województwie już funkcjonuje. Przy
Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgosz-
czy w 2014 r. otwarto Centrum Demonstracyjne
Odnawialnych Źródeł Energii. 

To obiekt zbudowany w technologii pasyw-
nej, a więc zużywający bardzo niewiele energii.
Jego najbardziej charakterystycznym elemen-
tem jest zespół stu ogniw słonecznych. Na
szczycie zamontowaną małą turbinę wiatrową
o mocy 3 kW. Instalacja pokazuje prawidłowe
rozwiązania stosowane w budownictwie ener-
gooszczędnym i pasywnym. Została wyposażona
ponadto w wentylację, ogrzewanie oraz urządze-
nia do monitorowania, archiwizowania i rapor-
towania danych o pogodzie, temperaturze 
w budynku, parametrach pracy urządzeń, zasila-
niu i ogrzewaniu. Centrum Demonstracyjne 
Odnawialnych Źródeł Energii służy uczniom
ZSM, który kształci m.in. w zawodzie technik
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 
Po wcześniejszym umówieniu ze szkołą mogą
zwiedzać je także inne grupy zorganizowane, nie
ma przeszkód, by praktyczną wiedzę zdobywali
w obiekcie studenci uczelni technologicznych. 

Bydgoskie centrum przy ul. Słonecznej po-
wstało w ramach międzynarodowego projektu,
do którego przystąpiło osiem krajów. Jego lide-
rem była Agencja Rozwoju Regionalentwicklung
w austriackim Vorarlbergu. Bydgoszcz jako je-
dyne polskie miasto brało udział w tym przed-
sięwzięciu. Budowa kosztowała ją ok. 4 mln zł, 
z czego 1,3 mln zł otrzymała z funduszy unijnych.

Centra demonstracyjne służą nie tylko edu-
kacji, popularyzują też najnowsze urządzenia,
produkty, linie technologiczne i procesy pro-
dukcyjne. – Zależy nam na tego typu przed-
sięwzięciach, które będą pokazywały pewną
działalność komercyjną przedsiębiorstw –
tłumaczy Pietrucień. 

Dyrektor podaje przykłady koncernu Bayer,
którego spółka Nunhems otwiera w Belgii i Ho-
landii dwa centra prezentujące uprawiane 
w firmie pomidory, a przy tym nowoczesne
technologie ogrodnicze. Inny przykład znaj-
dziemy w amerykańskim stanie Wirginia – cen-
trum demonstracyjne samolotów myśliwskich
ma tam firma Lockheed Martin. Jest wypo-
sażone w symulatory kokpitu i wiele ekranów
dotykowych do podkreślenia możliwości i uni-
kalnych aspektów każdego samolotu.

Zrób to sam. 
Mikroskop albo samochód
Kolejnymi inwestycjami, na które można dostać
dofinansowanie w tym konkursie, są tzw. fab
laby (od angielskiej nazwy - fabrication labora-
tory), czyli niewielkie warsztaty lub laboratoria
dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie
z definicją, takie miejsca umożliwiające użyt-
kownikom korzystanie z dostępnych narzędzi –
w dużej mierze nowoczesnych i sterowanych
komputerowo - potrzebnych do wytworzenia
produktu, którego nie można włączyć w proces
masowej produkcji. Innymi słowy, ktoś z po-
mysłem i pasją, ale bez własnych narzędzi i po-
mieszczeń, może przyjść fab labu i stworzyć
swój projekt przy użyciu dostępnych na miejscu
przedmiotów. 

Idea fab labów narodziła się w 2001 r. 
w Stanach Zjednoczonych, dotarła już do Pol-
ski. W Toruniu niewielki fab lab działa przy
społecznym domu kultury na Bydgoskim Przed-
mieściu, zaprasza do siebie majsterkowiczów 
i miłośników szydełkowania. Bardziej modelo-
wym przykładem jest FabLab Łódź. Prowadzi go
fundacja o tej samej nazwie, a stworzyła grupa
zapalonych konstruktorów. Na potrzeby pra-
cowni zaadaptowano część dawnych Widzew-
skich Zakładach Przemysłu Bawełnianego
"Wi-Ma". Powstało kilka pomieszczeń, m.in.
warsztat z wyposażeniem do obróbki metalu 
i drewna, sala do pracy biurowej, ciemnia foto-
graficzna, serwerownia, pokój ze sprzętem kom-
puterowym, drukami 3D i inną elektroniką. 

Korzystają z tych dobrodziejstw konstruk-
torzy, mechanicy, stolarze, materiałoznawcy,
elektronicy oraz artyści. Wstęp ma każdy 
po opłaceniu miesięcznego abonamentu – dla
studentów wynosi 50 zł, dla pozostałych użyt-
kowników – 100 zł. Opłaty starczają na bieżące
utrzymanie instytucji, której miesięczne koszty
to ok. 4 tys. zł.

„W FabLabie możemy wykonać wszystko.
Możliwości, jakie daje nam wiedza ekspercka 
i posiadane narzędzia sprawiają, że możemy
podjąć się każdego projektu” – chwali się Fun-
dacja FabLab Łódź, która poza pomieszczeniami
i narzędziami, oferuje pomoc wykwalifikowa-
nych opiekunów. 

Powstała tam już m.in. maszyna CNC do
cięcia aluminium – zaprojektował ją wraz z bra-
tem Łukasz Ciąćka, student Politechniki Łód-
zkiej. Z pracowni korzysta też firma PEVT, która
odnawia i wyposaża w nowoczesne silniki elek-
tryczne stare samochody. Inny użytkownik
stworzył trenażer pomagający osobie spara-
liżowanej po wypadku rozprostowywać i zginać
palce. Jeszcze inny majsterkowicz opisuje, jak

przeprowadził renowację i modyfikację mikro-
skopu stereoskopowego – za nowe urządzenie 
o interesujących go parametrach musiałby
zapłacić ponad 20 tys. zł. 

Część przedmiotów powstałych w łódzkim
fab labie trafiła na sprzedaż, inne czekają, aż 
zainteresuje się nimi potencjalny inwestor my-
ślący o masowej produkcji. Odbywają się tam
też konkursy i imprezy promujące kreatywność.
A jak mają działać fab laby w Kujawsko-Pomor-
skiem?

– Nastawiamy się na przedsiębiorców, któ-
rzy nie mają zaplecza nowoczesnych technolo-
gii, będą mogli więc je wynająć i testować 
w nim swoje produkty - zapowiada Pietrucień. 
– W ten sposób mogą budować strategię inno-
wacyjnego przedsiębiorstwa bez wydawania
środków na pion badawczo-rozwojowy. 

Klient przetestuje, klient kupi
Innym typem projektu, na który można dostać
dofinansowanie, jest living lab – z języka an-
gielskiego „żywe laboratorium”. To nie tyle po-
mieszczenie, co cała idea wprowadzania na
rynek innowacji. Opiera się na założeniu, by 
w proces projektowania i testowania danego
rozwiązania technologicznego włączyć poten-
cjalnych użytkowników. 

W Europie ideę rozpowszechniła firma
Nokia, która w Finlandii zaprosiła do żywego la-
boratorium potencjalnych kupców telefonów
komórkowych, by poznać ich zdanie na temat
proponowanych nowinek. W Gdyni living lab

Dzięki ponad 31 mln zł z Regionalnego 
Programu Operacyjnego powstanie 
infrastruktura dla biznesu, jakiej w Kujawsko-
-Pomorskiem jeszcze nie mieliśmy. 
Urząd Marszałkowski planuje wesprzeć 
unijnymi pieniędzmi m.in. centra 
demonstracyjne i laboratoria do tworzenia 
i testowania prototypów

Stwórz, przetestuj,

”Bydgoskie centrum przy ul.
Słonecznej powstało w ramach
międzynarodowego projektu,
do którego przystąpiło 
osiem krajów. Jego liderem 
była Agencja Rozwoju 
Regionalentwicklung 
w austriackim Vorarlbergu. 
Bydgoszcz jako jedyne polskie
miasto brało udział 
w tym przedsięwzięciu.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI W

AKADEMIA PROTOTYPOWANIA I FABRYKACJI W ŁODZI.
AUTOMATYCZNA KOŁYSKA
fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta



stworzyła firma Energa – mieszkańcy testują
dla niej rozwiązania dotyczące zarządzenia
energią w gospodarstwach domowych, co do-
celowo ma pozwolić kontrolować rachunki za
prąd. W badaniach uczestniczy 300 gospo-
darstw. Ich mieszkańcy sprawdzają, czy propo-
nowane przez Energę innowacje sprawdzają 
się na co dzień. Korzystają więc z taryf
zakładających zmienne ceny za energię w ciągu
doby, analizują spersonalizowane raporty na
temat zużycia prądu, korzystają z technologii
ISD (Inteligentna Sieć Domowa). 

W Krakowie żywe laboratorium oferuje
swoje usługi zarówno początkującym firmom
technologicznym (startup’om), jak i dużym kor-
poracjom, które chcą trafić ze swoim produk-
tem do wąskiego grona potencjalnych klientów.
Przykładem jest spółka Comarch, dla której 
Living Lab Kraków testował aplikację na
urządzenia mobilne „Pielgrzym”. Służyła potem
uczestnikom ubiegłorocznych Światowych Dni
Młodzieży. 

A może klasyczny inkubator? 
Infrastruktura dla biznesu to także znane
wszystkim centra biznesowe, oferujące na wy-
najem pomieszczenia na działalność biurową,
handlową bądź magazynową, sale konferen-

cyjne itp., a także biura typu co-working space,
w których płaci się nie za wynajęcie całego po-
mieszczenia, a pojedynczego stanowiska do
pracy. I na nie można otrzymać pieniądze, cho-
ciaż Unia Europejska preferuje teraz bardziej no-
woczesne formy wspierania przedsiębiorczości.

– Centra biznesowe i powierzchnie biurowe
już funkcjonują i być może z punktu widzenia
Komisji Europejskiej nie są tak istotne, aczkol-
wiek w wielu miejscach potencjał na ich uru-
chomienie cały czas jest – mówi dyrektor
Pietrucień. – Zapotrzebowanie na nie zgłaszał
m.in. Grudziądz. Uznaliśmy, że dopuścimy
także tego typu projekty do konkursu, aczkol-
wiek nie będą mieć preferencji, które uzyskają
centra demonstracyjne, fab laby i living laby. 

Nabór wniosków preselekcyjnych rusza 
30 czerwca i potrwa do 14 lipca br. Preselekcja
oznacza, że wnioskodawca nie musi składać od
razu kompletu dokumentów. Swój pomysł
przedstawia w skróconej formie, a komisja oce-
nia, czy kwalifikuje się on w ogóle do uzyskania
unijnego wsparcia. Autorzy wniosków, które
przejdą preselekcję, zostaną poproszeni 
o złożenie wniosku już ze szczegółową doku-
mentacją, która zostanie sprawdzona pod
kątem formalnym i merytorycznym. Wyniki
konkursu powinniśmy poznać w lutym 2018 r. 

Laboratoria w Przysieku
Wiemy już, że jednym z podmiotów star-
tujących w tym konkursie będzie któraś z insty-
tucji wojewódzkich. 

– Województwo planuje stworzenie włas-
nego centrum demonstracyjnego oraz labora-
toriów living lab i fab lab w Przysieku [gmina
Zławieś Wielka] – deklaruje marszałek woje-
wództwa Piotr Całbecki. – Ten obszar kiedyś na-
leżał do Ośrodka Doradztwa Rolniczego, dziś do
spółki wojewódzkiej Regionalny Ośrodek Edu-
kacji Ekologicznej, która prowadzi działalność
szkoleniową. Chcemy, aby w tym miejscu po-
wstał tego typu ultranowoczesna jednostka,
mająca na celu promocję nowych technologii 
i wsparcie tych startup’ów oraz małych i śred-
nich przedsiębiorstw, które chcą podpatrywać,
jak można wykorzystać rozwiązania innowa-
cyjne w działalności gospodarczej. Laboratoria,
w których będzie można skorzystać z zaawan-
sowanych technologicznie narzędzi by zrealizo-
wać własny pomysł na innowacyjny biznes to
w Polsce wciąż jeszcze najczęściej marzenie.
Mam nadzieję, że środki, które właśnie uru-
chamiamy, pozwolą rozwinąć skrzydła wielu lu-
dziom i firmom. To konieczne, jeśli chcemy
rozwijać nie tylko tradycyjne przemysły.

, zademonstruj

”– Województwo planuje 
stworzenie własnego centrum
demonstracyjnego oraz 
laboratoriów living lab i fab lab
w Przysieku [gmina Zławieś
Wielka] – deklaruje marszałek
województwa Piotr Całbecki. 
– Ten obszar kiedyś należał 
do Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, dziś do spółki 
wojewódzkiej Regionalny 
Ośrodek Edukacji Ekologicznej,
która prowadzi działalność
szkoleniową. Chcemy, aby 
w tym miejscu powstał tego
typu ultranowoczesna jednostka,
mająca na celu promocję 
nowych technologii i wsparcie
tych startup’ów oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw,
które chcą podpatrywać, jak
można wykorzystać rozwiązania
innowacyjne w działalności
gospodarczej. Laboratoria, 
w których będzie można 
skorzystać z zaawansowanych
technologicznie narzędzi 
by zrealizować własny pomysł
na innowacyjny biznes 
to w Polsce wciąż jeszcze 
najczęściej marzenie. 
Mam nadzieję, że środki, które 
właśnie uruchamiamy, pozwolą
rozwinąć skrzydła wielu 
ludziom i firmom. To konieczne,
jeśli chcemy rozwijać nie tylko
tradycyjne przemysły.

W TORUNIU PRZEKAŻE ŚRODKI NA INNOWACYJNE DZIAŁANIA W REGIONIE fot. Jacek Smarz

W KUJAWSKO-POMORSKICH INKUBATORACH
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SWOJĄ SIEDZIBĘ 
MA BLISKO 30 PRZEDSIĘBIORSTW
fot. Tymon Markowski
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K
on kurs ogło si Urząd Mar szał kow ski
w To ru niu, in for ma cja o na bo rze 
zo sta nie opub li ko wa na na stro nie
rpo.ku jaw sko-po mor skie.pl. Wa run ki
bę dą bar dzo ko rzyst ne dla po ten cjal -

nych be ne fi cjen tów, bo mak sy mal ne do fi nan -
so wa nie ich przed sięw zię cia to aż 92 proc. 

Sze ro ki jest tak że ka ta log pod mio tów, któ -
re mo gą wy stą pić o wspar cie – wy łą czo ne są
je dy nie oso by fi zycz ne, któ re nie pro wa dzą
dzia łal no ści gos po dar czej. Wnio ski do ta cyj ne
mo gą więc zło żyć np. sa mo rzą dy i ich jed nost -
ki, fir my, or ga ni za cje spo łecz ne, in sty tu cje koś-
 ciel ne, pod mio ty eko no mii spo łecz nej. Mo gą
ubie gać się o do fi nan so wa nie któ re goś z pię -
ciu ty pów pro jek tów.

Pierw szy typ to po pra wa do stę pu do usług
opie kuń czych nad oso ba mi nie sa mo dziel ny mi,
w tym star szy mi i z nie peł no spraw no ścia mi.
Co przez to ro zu mieć? Po pier wsze, do ta cję bę-
 dzie moż na uzy skać na two rze nie i roz wój stan-
 dar do wych pla có wek opie kuń czych, ta kich jak
dzien ne do my po by tu, śro do wi sko we do my sa-
 mo po mo cy, klu by sa mo po mo cy, miesz ka nia
wspo ma ga ne oraz wszel kie in ne oś rod ki, któ re
za pew nią opie kę dzien ną i ca ło do bo wą. Do to -
wa ne bę dą też nie sta cjo nar ne usłu gi opie kuń -
cze, świad czo ne w miej scu za miesz ka nia oso by
po trze bu ją cej. Do pusz czal ne jest sfi nan so wa -
nie wy na gro dze nie dzien ne go opie ku na, a tak -
że zor ga ni zo wa nie wo lon ta ria tu i po mo cy
są siedz kiej. Roz wój usług opie kuń czych to tak -
że wpro wa dza nie no wo czes nych me tod, ta kich
jak te le o pie ka. Po wyż sze pro jek ty moż na łą -
czyć z za ku pem wy po sa że nia nie zbęd ne go do
opie ki nad po trze bu ją cym, sprzę tu pie lę gna -

cyj ne go, re ha bi li ta cyj ne go i me dycz ne go, 
lik wi do wa niem ba rier ar chi tek to nicz nych
utrud nia ją cy po ru sza nie się, do wo że niem po-
 sił ków, szko le nia mi dla opie ku nów. 

Dru gi typ pro jek tów, któ re mo gą li czyć na
uni j ną do ta cję, to ini cja ty wy wspie ra ją ce ro dzi -
ny i pie czę za stęp czą. Dzię ki środ kom z RPO
moż na np. zor ga ni zo wać szko le nia dla ro dzin za-
 stęp czych, osób pro wa dzą cych ro dzin ne do my
dziec ka i dy rek to rów pla có wek opie kuń czo-wy -
cho waw czych, a tak że kan dy da tów do ta kiej
pra cy. Do fi nan so wa ne mo gą być ini cja ty wy
zmie rza ją ce do te go, by dzie ci z in sty tu cjo nal -
nych do mów dziec ka prze szły pod opie kę ro dzin-
 nych do mów dziec ka lub mniej szych oś rod ków,
któ re zaj mu ją się co naj wy żej 14 po do piecz ny -

mi. Moż na też zło żyć wnio sek o do ta cję na po-
 rad nic two ro dzin ne, np. dla ro dzin opie ku ją cych
się oso bą z nie peł no spraw no ścia mi.

Trze ci typ pro jek tu to roz wój miesz kań
chro nio nych, wspie ra nych oraz tre nin go wych
– w tych osta t nich pen sjo na riusz prze by wa
cza so wo i uczest ni czy w za ję ciach, któ re ma ją
przy sto so wać go do sa mo dziel ne go ży cia.
Czwar ty typ obej mu je róż ne for my wspar cia
ak ty wi za cji spo łecz no-za wo do wej osób bez do-
m nych. Pią ty – moż na go re a li zo wać tyl ko
w po łą cze niu z któ rymś z po zo sta łych ty pów
pro jek tu – to wspar cie ak ty wi za cji spo łecz no-
za wo do wej osób za gro żo nych ubó stwem lub
wy klu cze niem spo łecz nym. Moż na za o fe ro wać
im np. po rad nic two praw ne i psy cho lo gicz ne. 

Usługi opiekuńcze i społeczne
ze wsparciem RPO

Ponad 37 mln zł 
z unijnego Regionalnego
Programu Operacyjnego
wkrótce wspomoże
m.in. osoby 
niesamodzielne, 
rodziny, pensjonariuszy
mieszkań chronionych 
i wspomaganych 
oraz bezdomnych. 
Konkurs dotacyjny 
na usługi społeczne 
i opiekuńcze planowany
jest na lipiec br.

Przedszkola z unijnym wsparciem

P
od ko niec czer wca Urząd Mar szał -
kow ski w To ru niu roz po czął na bór
wnio sków o do ta cje w dwóch kon kur -
sach „przed szkol nych” z Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go. Je den z nich

jest dość szcze gól ny, bo do ty czy przed szko li spe-
 cjal nych lub pro wa dzą cych od dzia ły spe cjal ne
dla dzie ci z upo śle dze niem umy sło wym w stop -
niu umiar ko wa nym lub znacz nym, nie peł no -
spraw no ścią ru cho wą, nie peł no spraw no ścia mi
sprzę żo ny mi, au tyz mem oraz nie peł no spraw no -
ścia mi do ty czą cy mi wzro ku i słu chu. O wspar cie
mo gą wy stą pić or ga ny pro wa dzą ce w na szym
wo je wódz twie te go ty pu pla ców ki.

Do po dzia łu w tym kon kur sie jest 8,6 mln zł,
Urząd Mar szał kow ski cze ka na wnio ski po ten -
cjal nych be ne fi cjen tów do koń ca lip ca. Do fi -
nan so wa nie moż na uzy skać na: bu do wę,
roz bu do wę, nad bu do wę, prze bu do wę, adap -
ta cję, mo der ni za cję, re mont obiek tów, wraz
z za ku pem nie zbęd ne go wy po sa że nia – mo że
to być rów nież wy po saż nie pla cu za baw. Ja ko
ele ment do dat ko wy pro jek tu moż na zgło sić
dzia ła nie zwią za ne z e-edu ka cją, np. za kup
sprzę tu in for ma tycz ne go, mul ti me dial ne go

i opro gra mo wa nia wy ko rzy sty wa ne go w za ję -
ciach dy dak tycz nych.

– W spo sób szcze gól ny po chy li liś my się osta -
t nio nad przed szko la mi spe cjal ny mi – mó wi mar-
 sza łek wo je wódz twa Piotr Cał bec ki. – W dwóch
pla ców kach two rzy my wy so ko spe cja li stycz ne
przed szko la: dla dzie ci nie wi do mych i nie do wi dzą -
cych w „Bra il le’u” w Byd gosz czy, a dla dzie ci au-
 ty stycz nych w „Kor cza ku” w To ru niu. Do te go
chce my po móc dzie ciom cier pią cym na scho rze-
 nia sprzę żo ne. Nie da się nie któ rych dzie ci in te -
gro wać w zes po łach in te gra cyj nych, dla te go
two rzy my dla nich osob ne przed szko la.

Dru gi kon kurs, w któ rym na bór wnio sków
ru szył 27 czer wca, do ty czy już wszyst kich
przed szko li sa mo rzą do wych z ob sza ru Zin te -
gro wa nych In we sty cji Te ry to rial nych Byd gosz -
czy, To ru nia oraz oko licz nych gmin i po wia tów.
O do fi nan so wa nie m.in. na bu do wę, prze bu -
do wę czy re mont przed szko la, wraz z za ku pem
wy po sa że nia i ewen tu al nie dzia ła nia mi e-edu -
ka cyj ny mi – mo gą wy stą pić sa mo rzą dy z te go
te re nu ZIT, a tak że ich związ ki, sto wa rzy sze -
nia i jed nost ki or ga ni za cyj ne. Do po dzia łu
jest 7,5 mln zł, na bór po trwa do 10 lip ca br. 

In fra struk tu ra przed szkol na jest do to wa na
ze środ ków z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go. Po za tym w Re gio nal nym Pro gra-
 mie Ope ra cyj nym wo je wódz two ma jesz cze pie-
 nią dze z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. 

Do fi nan so wa nie w ra mach kon kur sów fi-
 nan so wa nych z EFS moż na uzy skać prze de
wszyst kim na two rze nie no wych miejsc wy cho-
 wa nia przed szkol ne go, w tym do sto so wa nych
do po trzeb dzie ci z nie peł no spraw no ścia mi
w ist nie ją cych oś rod kach wy cho wa nia przed-
 szkol ne go oraz na za kła da nie no wych oś rod -
ków. Po nad to środ ki bę dą mog ły zo stać
prze zna czo ne na do dat ko we za ję cia dla dzie ci,
zwię ksza ją ce ich szan se edu ka cyj ne i wy rów nu -
ją ce de fi cy ty, jak rów nież na do sko na le nie
umie jęt no ści, kom pe ten cji lub kwa li fi ka cji za-
 wo do wych na u czy cie li, nie zbęd nych w pra cy
z dzieć mi w wie ku przed szkol nym.

Urząd Mar szał kow ski pla nu je w naj bliż -
szym cza sie czte ry te go ty pu kon kur sy z EFS
– ogło sze nia o na bo rach po ja wią się na stro nie
rpo.ku jaw sko-po mor skie.pl. W dwóch, do ty -
czą cych ob sza ru ZIT, o pie nią dze mo gą wy stą -
pić jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go, ale

do pusz czal ne są też pro jek ty par tner skie, któ -
re sa mo rząd przy go tu je z in nym pod mio tem
– mo że być nim np. or ga ni za cja spo łecz na lub
fir ma, wy łą czo ne są tyl ko oso by fi zycz ne, któ re
nie pro wa dzą dzia łal no ści gos po dar czej. W ko -
lej nym kon kur sie – dla po zo sta łej czę ści wo je -
wódz twa – wnio ski bę dą mo gli skła dać wszy scy
po za oso ba mi fi zycz ny mi bez dzia łal no ści gos-
 po dar czej. War to jed nak do dać, iż kon kurs ten
de dy ko wa ny jest po li ty ce te ry to rial nej. Czwar -
ty kon kurs fi nan so wa ny z EFS bę dzie po wią za ny
z kon kur sem fi nan so wa nym w ra mach EFRR do-
 ty czą cym przed szko li spe cjal nych lub pro wa -
dzą cych od dzia ły spe cjal ne. Z te go wzglę du
w ni niej szym kon kur sie mo gą wziąć udział je-
 dy nie or ga ny pro wa dzą ce ww. pla ców ki.

Do tych cza so wa prak ty ka po ka za ła, że kon-
 kur sy „przed szkol ne” cie szą się wiel kim 
za in te re so wa niem ze stro ny po ten cjal nych be-
 ne fi cjen tów. 

– Kwo ta, któ rą już za pi sa liś my dla na szych
be ne fi cjen tów, to 56 mln zł. Chce my ją zde cy -
do wa nie zwię kszyć – mó wi Ra fał Pie tru cień,
dy rek tor de par ta men tu roz wo ju re gio nal ne go
w Urzę dzie Mar szał kow skim. – Pan mar sza łek
i za rząd wo je wódz twa zde cy do wa li, że pod czas
te go rocz nych ne go cja cji z Ko mi sją Eu ro pej ską
na te mat zmian w RPO, bę dzie my chcie li do po-
 sa żyć ten ob szar w do dat ko we środ ki. Li czy my,
że prze su nie my je z czę ści pro gra mu do ty czą -
cej opie ki nad dzieć mi do lat 3, czy li pro jek tów
żłob ko wych. Jest co praw da za in te re so wa nie
ni mi w du żych mia stach, ale w gmi nach ak-
 tyw ność po ten cjal nych be ne fi cjen tów w tym
za kre sie jest mniej sza.

Dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy unijne, w których można 
otrzymać dotację na przedszkola. Kolejne właśnie zostały ogłoszone. 
Kujawsko-Pomorskie chce zabiegać w Brukseli, by na takie działania móc
przeznaczyć jeszcze więcej unijnych pieniędzy

NOWA SIEDZIBA DLA DOMU DZIECKA 
W BRZEZIU W POWIECIE WŁOCŁAWSKIM
TO PIERWSZA ZAKOŃCZONA INWESTYCJA
FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RPO 
NOWEJ PERSPEKTYWY
fot. Mikołaj Kuras


