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2,3 MLD EURO DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Kujawsko-Pomorskie wspiera
szpitale unijnymi pieniędzmi.
Kredyty zaciągnięte
w Europejskim Banku
Inwestycyjnym umożliwią
rozbudowę lecznic
w Toruniu i we Włocławku
oraz dokończenie inwestycji
w szpitalu psychiatrycznym
w Świeciu i czterech jednostkach
medycznych w Bydgoszczy

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Inwestycje medyczne dzięki EBI

TOMASZ CIECHOŃ SKI
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ieniądze na służbę zdrowia, m.in.
inwestycje szpitalne, mamy w Regionalnym Programie Operacyjnym. Lecznice mogą uzyskać
z niego bezzwrotne dotacje. Jeszcze większe pieniądze na takie cele województwo bierze z innego unijnego źródła
– Eu ro pej skie go Ban ku Inwe stycyj ne go
w Luksemburgu. To długoterminowe preferencyjne kredyty.

EBI 1. Inwestycje
w siedmiu szpitalach
Pierwszy, na 425 mln zł, zaciągnęliśmy w2010 r.
i nadal go spłacamy. Umożliwił doposażenie
siedmiu szpitali wojewódzkich. Ten program
urzędnicy nazywają potocznie EBI 1, sam
bank używa zaś nazwy „Kujawsko-Pomorskie Healthcare Program”, czyli kujawskopomorski program opieki zdrowotnej.
Inwestycje zostały już zrealizowane, teraz czas na kolejne. Sejmik województwa zgodził się kontynuować program inwestycji medycznych i zaciągnąć w EBI jeszcze jeden
kredyt, tym razem na 400 mln zł. Będziemy
go spłacać do 2038 r., zobowiązanie powiększone o odsetki wynosi 525 mln zł.
– Nie stać nas na projekty połowiczne. To
nie chciejstwo dyrektorów szpitali, tylko autentyczne potrzeby pacjentów – w czym nasi są gorsi od tych w Anglii czy Holandii? – mówił podczas jednej z sejmikowych dyskusji
na ten temat marszałek Piotr Całbecki.
Pod ko niec li sto pa da, gdy wszyst kie
for mal no ści zwią za ne z za cią gnię ciem
kredytów zostały już pomyślnie załatwione, marszałek podsumował: – Zaczyna się
nowy, spokojny etap funkcjonowania naszych wojewódzkich szpitali. A były głosy, że ten projekt jest niemożliwy do zrealizowania.
Kredytobiorcą są Kujawsko-Pomorskie
Inwestycje Medyczne, samorządowa spółka
powołana specjalnie do realizacji inwestycji
w szpitalach wojewódzkich.
EBI 2. Kolejne budynki
i nowy sprzęt
400 mln zł, które pożyczamy, zostało podzielone na dwie linie kredytowe. W grudniu ub.r.
KPIM i EBI podpisały umowę na pierwsze
162 mln zł. Finansowane z niej przedsięwzię-
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Tak po rozbudowie będzie wyglądał Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu

cia właśnie startują w sześciu lecznicach, to
tzw. program EBI 2.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we
Włocławku zostanie powiększony m.in. o nowe skrzydło łączące dwa istniejące gmachy.
Znajdzie się tam izba przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział intensywnej
terapii, blok operacyjny i oddziały zabiegowe. W planach jest też stworzenie nowych
oddziałów, m.in. hematologii i psychiatrii
oraz zakup sprzętu.
– Bardzo cieszą mnie inwestycje w infrastrukturę medyczną. Od niedawna włocławianie mogą korzystać z Zakładu Radioterapii przy Łęgskiej, teraz dobre wieści dotyczą
włocławskiego szpitala. Placówkę czeka kompleksowa rozbudowa i modernizacja – skomentował prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.
Rozbudowa, choć na mniejszą skalę, jest
planowana także w Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy. Powstanie nowy budynek na
oddziały gruźlicze. Będą tam kierowani pacjenci, których dolegliwości leczy się obecnie w filii na osiedlu Smukała. Ponadto Centrum Pulmonologii planuje modernizacje
w już istniejących obiektach.
Inwestycje szykują się w Wojewódzkim
Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy.
– Środki finansowe, które otrzymamy
z EBI, pozwolą nam zakończyć proces modernizacji szpitala. W tej chwili najważniejsze są dla nas: oddział intensywnej terapii,
blok operacyjny i sala wybudzeniowa – mówiła w zeszłym tygodniu Danuta Kurylak, wicedyrektor ds. lecznictwa WSD.
W tej lecznicy doposażone zostaną także: izba przyjęć, poradnie specjalistycznoambulatoryjne i neurochirurgia. Szpital planuje kupić m.in. wyposażenie endoskopowe, sprzęt radiologiczny i respiratory.
Z kredytu EBI skorzysta też Centrum Onkologii, który doposaży zarówno swoją głów-
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ną siedzibę w Bydgoszczy – planowana jest
nowa aparatura dla Zakładu Genetyki Molekularnej – jak i zakład radioterapii w filii we
Włocławku. W głównym kompleksie szykowana jest ponadto rozbudowa ambulatorium
chemioterapii, apteki i systemu informatycznego, termomodernizacja obiektu i przebudowa systemu zasilania.
Kolejna instytucja medyczna z Bydgoszczy, która skorzysta z programu EBI 2, to Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny.
Planuje zakup wideogastroskopu i wideokolonoskopu, zaawansowanych urządzeń dla
pracowni endoskopii. Lecznica przebuduje
też jeden z swoich budynków i wyposaży aptekę.
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu szykuje się zaś
do modernizacji kolejnych pawilonów terapeutycznych oraz budynków administracyjnego i technicznego. Przebuduje także sieci:
sanitarną, teletechniczną i energetyczną.

EBI 3. Rozbudowa szpitala
w Toruniu
Dotąd najwięcej z pożyczonych w EBI pieniędzy województwo kierowało na szpitale w Bydgoszczy – Dziecięcy i Centrum Onkologii. Teraz największa inwestycja szykuje się w Toruniu. W ciągu trzech lat całkowicie przebudowany ma być Wojewódzki
Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera
na Bielanach. Prace budowlane pochłoną
ponad 336 mln zł brutto, licząc z wyposażeniem, w lecznicę zostanie zainwestowanych ok. 560 mln zł.
Rozbudowa szpitala będzie finansowana
z różnych źródeł, największym jest kredyt
z osobnej linii EBI 3 – to ponad 238 mln zł. 17
listopada br. w warszawskiej siedzibie banku szefowie KPIM i wiceprezes EBI w obecności marszałka Całbeckiego podpisali umowę kredytową.
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Dzięki temu możliwe stało się zawarcie
umowy z wybranym w przetargu generalnym wykonawcą prac. Jest nim firma Budimex z Warszawy. Według przedstawionego
w październiku br. harmonogramu, ma zacząć od budowy wielopoziomowego parkingu na 303 samochody oraz budynków technicznych. Kolejnym krokiem będzie remont
i rozbudowa istniejącego szpitala. W nowym
skrzydle, na dachu którego planowane jest
lądowisko dla helikopterów, znajdzie się szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział anestezjologii i intensywnej terapii, centralny
blok operacyjny i zakład diagnostyki obrazowej. Powstaną też nowe pawilony, m.in. na
aptekę, oddział chorób zakaźnych i oddział
psychiatryczny.
W czasie rozbudowy szpital nie przestanie przyjmować pacjentów, uprzedza jednak, że mogą wystąpić niedogodności, np.
hałas.
Umowa o kredyt na rozbudowę szpitala
w Toruniu jest też wyjątkowo istotna dla EBI.
Chociaż bank z Luksemburga mocno angażuje się inwestycyjnie w Polsce, po raz pierwszy zdecydował się na transakcję z instytucją publiczną w naszym kraju w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji
Strategicznych (EFIS). To nowy fundusz, który jest filarem planu inwestycyjnego dla Europy, zwanego potocznie planem Junckera.
Skomentowała to unijna komisarz Elżbieta
Bieńkowska: – Rozbudowa i modernizacja
szpitala im. Ludwika Rydygiera to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Torunia
i całego regionu. Jednym z założeń planu inwestycyjnego dla Europy jest finansowanie
projektów w sektorze opieki społecznej i zdrowotnej, a dzisiejsze podpisanie umowy jest
tego najlepszym dowodem. Zachęcam promotorów innych projektów w Polsce, żeby
kontaktowali się z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i ubiegali się o finansowanie.
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Mam nadzieję, że przynajmniej
w jakiejś części uda nam się
zaspokoić potrzeby szpitali,
jeśli chodzi o sprzęt, i poprawić
warunki ich funkcjonowania.

WOJTEK SZABELSKI

Opieka zdrowotna wchodzi

Zwracamy uwagę szczególnie
na te szpitale, które
w poprzednim okresie
programowania europejskiego
w mniejszym stopniu
korzystały z dotacji.
ROZMOWA Z
MAŁGORZATĄ WIŚ NIEW SKĄ

– Na inwestycje w służbie zdrowia mamy ok.
84 mln euro, a do tego prawie 44 mln euro na
tzw. działania miękkie, czyli programy profilaktyczne, pogramy rehabilitacyjne itp. Nie
zostały jeszcze ogłoszone żadne konkursy
związane z ochroną zdrowia, natomiast Komitet Monitorujący przyjął już kryteria dla
trzech z nich. Wkrótce możemy więc spodziewać się ogłoszeń.
Kto będzie mógł otrzymać dofinansowanie
i na co?

– Pierwszy konkurs dotyczy poprawy
usług diagnostycznych w jednostkach świadczących podstawową opiekę zdrowotną (POZ)
i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS).
Beneficjentem może więc być np. przychodnia, a nawet indywidualna praktyka, o ile posiada kontrakt z NFZ na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej. Kwota na ten konkurs to 2 mln euro. Ponieważ zależy nam, by
z pieniędzy skorzystała duża liczba beneficjentów, zawęziliśmy wartość możliwego do
uzyskania dofinansowania do 100 tys. zł dla
POZ i 200 tys. zł dla AOS, przy czym dofinansowanie nie może przekroczyć 50 proc. wartości projektu. Z tych pieniędzy możliwy jest
tylko i wyłącznie zakup sprzętu diagnostycznego. Zdecydowaliśmy się na zamkniętą listę sprzętu. Nie neguję, że niektóre przychodnie już dawno są wyposażone w najważniejsze urządzenia i teraz chcą realizować ciekawe pomysły, niemniej w tym konkursie postawiliśmy na zaspokojenie podstawowych
potrzeb pacjentów. Jeśli więc ktoś nie ma spirometru albo USG, może zaopatrzyć się w takie urządzenia dzięki dotacji z RPO. W tym
konkursie wprowadziliśmy preferencje dla
beneficjentów z terenów wiejskich.
Konkurs ma zachęcić małe przychodnie
do opieki koordynowanej. To idea zakładająca, że w centrum uwagi ma być pacjent, a nie
procedury związane z jego leczeniem.
Dzisiaj każda z komórek zajmujących się
pacjentem działa niezależnie od siebie. AOS
wykonuje badania, które spokojnie mogłyby
być wykonane w POZ, a pierwsza wizyta
u specjalisty często jest związana z rozpisaniem skierowań na różne badania, podczas
gdy można było przyjść już z częścią wyniR
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Szpital w Aleksandrowie Kujawskim – tomograf komputerowy

NAJBLIŻSZE KONKURSY

MAREK DEMBSKI

TOMASZ CIECHOŃSKI: W Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-20 mamy 1,9 mld euro z Unii. Ile z tych pieniędzy
zostanie wydanych na sprawy związane
ze zdrowiem?
MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU SPRAW SPOŁECZNYCH
I ZDROWIA W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM:

2 mln euro

to suma do podziału na nowy sprzęt
diagnostyczny wspierający rozwój
opieki koordynowanej dla jednostek
podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

6 mln euro

województwo przeznaczy na program profilaktyki raka jelita grubego;

10 mln euro
wspomoże inwestycje szpitali miejskich i powiatowych.

16 mln euro

zostanie rozdzielonych między szpitale wojewódzkie.
Pałuckie Centrum Zdrowia

ków. Zdarza się też, że na badania, które można wykonać w ambulatorium, pacjent jest
kierowany do szpitala.
Istnieje kilka modeli opieki koordynowanej na świecie, Ministerstwo Zdrowia nie zdecydowało jeszcze, który wybierze. Narodowy Funduszu Zdrowia testuje właśnie trzy
z nich.
Dla kogo będą pozostałe konkursy?

– Drugi dotyczy inwestycji wszpitalach powiatowych i miejskich, a trzeci w wojewódzkich. Jeśli chodzi o zakres przedmiotowy, są
podobne: można zakupić sprzęt medyczny,
jak również dostosować iprzebudować obiekt.
Mam nadzieję, że przynajmniej w jakiejś części uda nam się zaspokoić potrzeby szpitali,
jeśli chodzi o sprzęt, i poprawić warunki ich
funkcjonowania. Zwracamy uwagę szczególK
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nie na te szpitale, które w poprzednim okresie programowania europejskiego w mniejszym stopniu korzystały z dotacji.

równawczego, bo Ministerstwo Zdrowia wydało szeroko komentowane „Mapy potrzeb
zdrowotnych”.

Przy dofinansowaniu szpitali mówimy
o większych kwotach niż przy POZ i AOS?

Na początku nowej perspektywy unijnej
mówiło się, że pieniądze na zdrowie będą
dzielone później niż na inne dziedziny właśnie dlatego, że nie ma jeszcze tych map.
Rozumiem, że problem jest już nieaktualny?

– Mamy zaplanowane 10 mln euro dla szpitali powiatowych i miejskich oraz 16 mln euro
dla szpitali wojewódzkich. Pula potencjalnych
beneficjentów jest ograniczona, w województwie mamy 17 szpitali powiatowych itrzy miejskie, w pierwszym konkursie może więc wystartować maksymalnie 20 podmiotów.
Konkursy dla szpitali mają nieco inny cel
niż w przypadku POZ i AOS, dlatego nie przygotowaliśmy zamkniętej listy sprzętu, jaki
można kupić. Chcemy zidentyfikować potrzeby w szpitalach powiatowych i uzupełnić braki. Mamy teraz sporo materiału poA

– Mapy są na różnym etapie opracowywania. Nie ma takiego dokumentu m.in. dla psychiatrii, dlatego z naszych aktualnych konkursów musieliśmy wykluczyć oddziały psychiatryczne.
Komitet Monitorujący RPO w tym roku zatwierdził też kryteria dla konkursu na profilaktyczne badania wykrywające raka jelita
grubego. Do podziału między jednostki mogące je wykonać było 6 mln euro. Konkurs
M
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2,3 MLD EURO
DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ANDRZEJ GOIŃSKI

na wyższy poziom

KONKURS!
Wygraj voucher
turystyczny
wart 2,5 tys. zł

ferencja dla tzw. białych plam, czyli powiatów, w których w poprzednich latach najmniej osób korzystało z takich badań realizowanych w ramach
konkursów Ministerstwa Zdrowia.
Prawie całe województwo, nie licząc kilku
miast, jest jednak taką białą plamą.
Dlaczego? Nie było pieniędzy na badania,
czy też świadomości, że są potrzebne?

– Ludzie, którym aktualnie nic nie dolega,
nie chcą sami z siebie się na nie zgłaszać. Mam
nadzieję, że działania edukacyjno-informacyjne, które w ramach projektów będą obowiązkowe, przyczynią się do poprawy zgłaszalności na badania profilaktyczne.
Będą podobne pogramy profilaktyczne innych chorób?

ANDRZEJ GOIŃSKI

Szpital w Szubinie

– Mamy wskazane jeszcze działania zapobiegające rakowi szyjki macicy i rakowi piersi. Z tym że jako województwo nie będziemy
finansować w tych programach świadczeń
medycznych, bo są one finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Naszą rolą jest tu
tylko edukacja i zachęcanie kobiet do badań.
Jesteśmy zainteresowani także programem rehabilitacji pozawałowej. Zarówno
z własnych obserwacji jak i kardiologicznej
mapy potrzeb wiemy, że w naszym województwie wysoka jest umieralność osób, które po
zawale nie zmieniły trybu swojego życia. Rehabilitacja to pewne m.in. ćwiczenia, które
mogą się odbyć na oddziale szpitalnym lub
ambulatoryjnie. Oprócz niej planujemy działania edukacyjne co do diety, zmiany przyzwyczajeń ruchowych itp.
Na przyszły rok planujemy też konkurs
wspierający wydłużenie aktywności zawodowej. Będzie skierowany do przedsiębiorców,
ale po to, by wdrożyli u siebie zmiany organizacyjne niwelujące czynniki negatywnie oddziałujące na pracowników, także, by przy
okazji badań okresowych, finansowali badania wykraczające poza minimalny zakres. Dotację otrzyma pracodawca, ale de facto odbiorcą tych środków będą jego pracownicy.
RPO dotyczy lat 2014-2020, a faktycznie będziemy realizowali ten program do 2023 r.
Na co pójdą pieniądze w następnych latach?

– Na pewno będziemy realizowali projekty związane z psychiatrią, których teraz nie
możemy przeprowadzić z uwagi na brak map.
Będzie również wsparcie opieki długoterminowej i geriatrii. Nie ukrywajmy, zwiększa
się zapotrzebowanie na tego typu usługi medyczne.
Ze służbą zdrowia wiąże się też dotowana
z RPO informatyzacja publicznych instytucji. Pieniądze z tej puli pójdą m.in. na cyfryzację dokumentacji medycznej. Czy
skończy się bieganie po przychodniach
z papierami?

Szpital w Inowrocławiu
nie został jednak ogłoszony, a kryteria mają być przyjęte raz jeszcze. Co się stało?

– Nie dostaliśmy jeszcze nowych wytycznych dotyczących ochrony zdrowia, widzimy
już jednak, że prawdopodobnie planowany
przez nas konkurs nie byłby z nimi zgodny.
Sprawa dotyczyła kosmetycznych kwestii, niemniej zprzyczyn formalnych musimy jeszcze
raz przedłożyć kryteria konkursowe Komitetowi Monitorującemu RPO. Z programu nie
rezygnujemy – kryteria zostaną zatwierdzone raz jeszcze, konkurs zostanie ogłoszony,
a główne zasady się nie zmienią.
Dla kogo jest skierowany ten program?

– Dla mieszkańców naszego województwa. Można będzie się zapisać na badania
w dwojaki sposób. Pierwsza ścieżka to przez
zaproszenie od podmiotu realizującego baR
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danie, które zostaną rozesłane do części
mieszkańców w wieku 55-64 lata. Druga możliwość to przyjście bez zaproszeń. Będą mogły z niej skorzystać osoby w innym wieku
i z określonymi wskazaniami, np. jeśli u krewnego pierwszego stopnia wystąpił nowotwór
jelita grubego.
Prof. Maciej Świątkowski, wojewódzki
konsultant gastroenterologii ocenia, że ok.
10 ośrodków w województwie spełnia ministerialne kryteria, by takie badania prowadzić. Szacujemy, że jeden ośrodek może przebadać ok. 500 osób na rok. Program ma trwać
trzy lata, teoretycznie więc z badań będzie
mogło skorzystać 15 tys. mieszkańców. Nie
wiemy jeszcze, jakie będzie zainteresowanie
ze strony wnioskodawców i samych mieszkańców. W konkursie przewidziana jest preK

– Został przygotowany konkurs – kontynuacja działań rozpoczętych jeszcze w pierwszym okresie programowania. Kujawsko-Pomorskie realizowało w latach 2004-2006 projekt związany z telemedycyną. W kolejnym
okresie 2007-2013 wyposażyliśmy szpitale,
nie tylko wojewódzkie, w infrastrukturę do
realizacji zadań z obszaru e-zdrowia. Teraz
kolejny krok przed nami – zastosowanie tych
narzędzi w szerszy sposób. Teoretycznie, jeśli czytamy w ustawach, to już dziś nie trzeba chodzić z papierami, bo prawie wszystko
jest dostępne w wersji cyfrowej. W życiu wygląda to jednak inaczej – wciąż cenimy sobie
dokumenty papierowe, podpisane i opieczętowane. Są jednostki służby zdrowia, które
przekazują między sobą elektroniczną dokumentację, ale wciąż nie jest to pełen system. Chcemy go rozszerzyć.
L
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Kontynuujemy cykl specjalnych dodatków do „Wyborczej”, w których informujemy
o środkach unijnych dla naszego
województwa. Ukazują się one
w każdy ostatni piątek miesiąca,
emisję ostatniego dodatku zaplanowaliśmy na 16 grudnia 2016 r.
W tym czasie zapraszamy Czytelników
do udziału w konkursie, w którym do
wygrania jest voucher wycieczkowy
o wartości 2500 zł.
Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wysłać na adres konkurs@torun.agora.pl pracę w dowolnej formule,
zatytułowaną „Jak środki unijne zmieniły moją jakość życia”, oraz odpowiedzieć na dwa pytania:
1. Jaką kwotę przeznaczy województwo na program profilaktyki
raka jelita grubego?
2. W jakich miejscowościach regionu działają Punkty Informacyjne
Funduszy Europejskich?
Spośród wszystkich zgłoszeń jury konkursowe wybierze najlepszą pracę.
Zwycięzca zostanie powiadomiony
o wygranej do 22 grudnia 2016 r.
Udział w konkursie biorą tylko te osoby,
w których zgłoszeniach znajdą się prawidłowe odpowiedzi na pytania z dzisiejszego lub każdego następnego numeru dodatku.
Wysłanie pracy jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu.
Regulamin konkursu znajduje się na
stronach: rpo.kujawsko-pomorskie.pl/
promocja i torun.wyborcza.pl

Inna sprawa, że nie wszyscy pacjenci będą chcieli zrezygnować z tradycyjnej dokumentacji, we wszystkich dziedzinach rozwiązania elektroniczne mają bowiem zwolenników i przeciwników. Wciąż rośnie liczba osób
rozliczających podatki przez internet, ale to
nie znaczy, że wszyscy będą tak robić. Korzysta pan z konta na stronie NFZ?
Nie.

– No właśnie, a dlaczego?
Nie wiem, jakie są jego zalety. Słyszałem,
że mogę tak sprawdzić, czy nikt się pode
mnie nie podszył podczas wizyty u lekarza.

– Na przykład. Może pan też zobaczyć
wszystkie recepty na leki refundowane, wystawione na pana nazwisko. Pracujący na
umowę-zlecenie lub o dzieło może tak sprawdzić, czy jest ubezpieczony. Można upewnić
się, do którego lekarza jest się przypisanym
w przychodni. Nie są to rzeczy, które sprawdzamy codziennie, ale w pewnych sytuacjach
mogą być pomocne. Podobnie jest z cyfrową
dokumentacją.
Szpitale, realizując unijne inwestycje, muszą zagwarantować też wkład własny, np.
pożyczając pieniądze. Czy są przygotowane finansowo, by podźwignąć większe
projekty?

– To odwieczny problem: czy zostać na poziomie lat 70. i nie wydawać pieniędzy, czy
zaryzykować i pójść trochę do przodu? Nasze województwo już w poprzednim okresie
programowania na lata 2007-2013 zaryzykowało poprzez kredyt w Europejskim Banku
Inwestycyjnym na inwestycje w szpitalach
i kontynuuje tę linię. Bardzo ważne jest, w jakich warunkach się leczymy. Oczywiście pożyczki trzeba będzie oddać, ale myślę, że damy radę i jednocześnie podniesiemy naszą
opiekę zdrowotną o kilka poziomów.
ROZMAWIAŁ TOMASZ CIECHOŃSKI
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FUNDUSZE UNIJNE

Na co można dostać dotację
unijną z naszego RPO?
MIKOŁAJ KURAS / AGENCJA GAZETA

Pieniądze z RPO
pomogą uzbrajać tereny
inwestycyjne, wyposażać
obiekty w małe źródła
energii odnawialnej,
budować ścieżki rowerowe,
a nawet zorganizować
imprezę z udziałem
artystów z krajów bałtyckich.

mniej 1,5 metra, a droga dwukierunkowa
2 metry. W przypadku drogi dla pieszych
i rowerzystów na obszarze zabudowanym
minimalna szerokość to 2,5 metra, a poza nim 2 metry. Preferowane będą ścieżki budowane w miastach lub w ich pobliżu. Dodatkowe punkty otrzymają trasy
ułatwiające dojazd do zakładów pracy zatrudniających co najmniej 50 osób lub do
budynków użyteczności publicznej, np.
szkół i przychodni.
Podobny konkurs zostanie ogłoszony
wyłącznie dla samorządów tworzących
związek ZIT, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To Bydgoszcz, Toruń, powiaty bydgoski i toruński oraz 21
gmin w sąsiedztwie dwóch największych
miast województwa.

Prezentujemy zapowiadane
konkursy o dotacje.

Na wały przeciwpowodziowe
Poprawą bezpieczeństwa powodziowego
zajmie się samodzielnie samorząd województwa, inne podmioty nie mogą występować odotację na takie inwestycje. Pieniądze z RPO przeznaczy na budowę wałów
powodziowych na obszarach, gdzie ryzyko
powodziowe zostało określone jako średnie. Dotowane inwestycje poza tym, że podniosą warunki życia mieszkańców ipoprawią funkcjonowanie istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej, powinny jeszcze zakładać potencjalny wzrost dochodów
producentów rolnych izabezpieczać przed
zalaniem drogi, wtym autostrady.

TO MASZ CIECHOŃ SKI
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ryteria każdego konkursu,
w którym można otrzymać
pieniądze z Regionalnego
Programu Operacyjnego,
zatwierdza Komitet Monitorujący. To kilkudziesięcioosobowe gremium, obradujące pod przewodnictwem
marszałka województwa.
Na ostatnim posiedzeniu w październiku br. Komitet Monitorujący przyjął
kryteria m.in. dla konkursów związanych
ze służbą zdrowia – szerzej informujemy
o nich na poprzednich stronach. Jego decyzje pozwalają uruchomić konkursy także w innych dziedzinach. Przyjrzyjmy
się, kto i na co będzie mógł uzyskać wsparcie w najbliższym czasie.
Ogłoszenia o naborach wniosków publikuje Urząd Marszałkowski, zainteresowani powinni systematycznie śledzić
stronę internetową rpo.kujawsko-pomorskie.pl. Tam też można znaleźć adresy i telefony do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, które za
darmo udzielą niezbędnych informacji
i wska zó wek. Pun kty sta le dzia ła ją
w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu,
Włocławku i Inowrocławiu, poza tym
organizują terenowe dyżury w mniejszych miejscowościach.

Na tereny inwestycyjne
Samorządy, ich związki oraz samorządowe spółki samodzielnie lub w partnerstwie z województwem będą mogły ubiegać się o dotacje na przygotowanie terenów pod inwestycje. Pod tym hasłem rozumie się kupno działki, uzbrojenie jej co
najmniej w wodę i kanalizację lub uporządkowanie terenów np. po wojsku, kolei lub PGR-ach tak, by spełniały potrzeby potencjalnych inwestorów.
Obowią zy wać bę dzie pre se lekcja.
Oznacza to, że potencjalni beneficjenci
najpierw przedstawią ogólne założenia
swojego projektu, a komisja oceni, czy
w ogóle kwalifikuje się on do występowania o wsparcie. Ci, którzy pomyślnie przejdą tę weryfikację, zostaną zaproszeni do
złożenia kompletu dokumentów.
Samorządy powinny dobrze przygotować się do takiego konkursu. Wymagany jest akt własności gruntu lub
przedwstępna umowa jej nabycia, teren powinien być objęty planem zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest też zdiagnozowanie, czy jacyś
inwestorzy zainteresują się prowadzeniem dzia łal no ści w tym miej scu.
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kich działań w innych obiektach użyteczności publicznej lub w budynkach mieszkaniowych.

Na imprezy kulturalne
O dofinansowanie z RPO mogą starać się
organizatorzy imprez kulturalnych, którzy chcą przybliżyć mieszkańcom naszego województwa sztukę krajów bałtyckich. Wystąpić muszą artyści z co najmniej
trzech takich państw, a najwięcej punktów dostaną wnioskodawcy, którzy zaproszą gości aż z 12 krajów.
Wspierane mają być imprezy cykliczne. Jeśli wnioskodawca po raz pierwszy
chce zorganizować swoje wydarzenie, powinien zagwarantować, że będzie je kontynuował w kolejnych latach. Wykluczeni zostaną ci, którzy nie rozliczyli się z poprzednich edycji. Wnioskodawca musi
spełnić szereg kryteriów, m.in. współpracować przy organizacji imprezy z miejscowym biznesem, przyjmować do pomocy wolontariuszy i pozyskać lokalnych
patronów medialnych.
Organizacje publiczne mogą dostać
do 400 tys. zł dofinansowania, prywatni
organizatorzy, w zależności od charakteru ich imprezy, do 200 tys. zł lub do 600
tys. zł. Im większe zaangażowanie kapitału prywatnego w ogół kosztów, tym więcej punktów otrzyma wnioskodawca.

Na ścieżki rowerowe
Urząd Marszałkowski przyzna samorządom, ich związkom i jednostkom (np. zarządom dróg) dotacje na budowę ścieżek
rowerowych. Przyjęte przez Komitet Monitorujący kryteria wskazują szereg wymagań, które powinna spełnić dotowana
trasa dla cyklistów. M.in. ma się stać alternatywą dla transportu samochodowego, beneficjenci muszą bowiem zadeklarować ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Konieczne jest spełnienie wojewódzkich standardów technicznych dla ścieżek rowerowych. Co do zasady narzucają one bitumiczną nawierzchnię, wskazują też minimalne szerokości tras. I tak ciąg
jednokierunkowy powinien mieć co naj-

Na walkę z wykluczeniem
Stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie
zajmujące się działalnością społeczną będą mogły wystąpić odofinansowanie działań zapobiegających wykluczeniu i ubóstwu. Jako ich partner może wystąpić samorząd lub jego jednostka organizacyjna,
np. ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie. Konkurs
jest przeznaczony dla obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Dotacje będzie można przeznaczyć
na działania pomagające najbardziej potrzebującym w powrocie do życia społecznego i pracy, np. osobom z niepełnosprawnościami lub korzystającym z pomocy społecznej.

Droga rowerowa z Torunia do Unisławia

Precyzujemy
W ubiegłym wydaniu „Funduszy Unijnych” z 28 października br. w artykule „ZIT – miliony euro dla sąsiadów”
napisaliśmy, że „Dotacje z ZIT nie mogą trafić ochronę zabytków z obszarów wpisanych na listę UNESCO [...],
wyłączona jest więc toruńska Starówka”. Natomiast w Regulaminie konkursu doprecyzowano, że: ze wsparcia
w ramach RPO WK-P 2014-2020 wykluczone są wyłącznie obiekty kwalifikujące

się do POIiŚ 2014-2020 z uwagi na wartość projektu tj. minimum 2 mln zł, lub typ
beneficjenta, którym w ramach RPO WKP 2014-2020 nie mogą być instytucje kultury państwowe oraz współprowadzone
przez MKiDN, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie ar tystyczne
prowadzone i nadzorowane przez
MKiDN, a także szkoły ar tystyczne prowadzone przez JST”.

W miastach powyżej 50 tys. mieszkańców grunt pod inwe stycje powi nien
mieć co najmniej 5 ha, a w mniejszych
miejscowościach 3 ha.

Na mikroinstalacje OZE
Jeden z ogłoszonych niebawem konkursów wspomoże budowę lub modernizację niewielkich jednostek wytwarzania
energii elektrycznej lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii (OZE). To tzw. mikroinstalacje. Dotowane będą głównie kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne (te pierwsze służą do podgrzewania
wody, drugie do produkcji prądu), pompy ciepła i instalacje na biogaz.
Część środków zostanie zarezerwowana wyłącznie na montaż mikroinstalacji w budynkach służby zdrowia. Jednostki samorządu terytorialnego będą
mogły wystąpić też o dofinansowanie taK
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