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W poprzedniej perspektywie udało się
wyremontować Młyny Toruńskie

MILIARDY EURO DLA NAS
Rozpoczęła się nowa, siedmioletnia perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Kujawsko-Pomorskie ma
w niej zagwarantowane 1,9 mld euro z Brukseli plus 335 mln euro od państwa. Kto i na co dostanie wsparcie?
TOMASZ CIECHOŃ SKI

Unijne programy na pierwszy rzut oka mogą wydawać się wiedzą tajemną. W całej Unii
Europejskiej jest ich aż 387. Są realizowane
w ramach tzw. polityki spójności, która ma
doprowadzić do wzrostu gospodarczego
i zwiększenia zatrudnienia w całej Unii. Bruksela w latach 2014-20 przeznacza na nią jedną trzecią unijnego budżetu – 351,8 mld euro. Te pieniądze są dzielone na wszystkie państwa członkowskie oraz wszystkie regiony.
Sprawa robi się prostsza, gdy wchodzimy
na grunt Polski. Na nasz kraj przypada 77,6
mld euro, które zostaną rozdysponowane w22
programach. Największe są sterowane z Warszawy przez ministerstwa i podległe im instytucje, np. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotowane są autostrady i główne linie kolejowe, a z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój duże inwestycje przemysłowe i informatyczne.
Gdy zejdziemy na szczebel regionalny,
jest jeszcze łatwiej. Każde województwo ma
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swój Regionalny Program Operacyjny, który realizuje samorząd na czele z marszałkiem
(w dokumentach możemy spotkać się z określeniem „instytucja zarządzająca”). Kujawsko-Pomorski RPO to 1,9 mld euro z Unii i 335
mln euro z budżetu państwa – łącznie ok. 2,23
mld euro, a więc przeszło 9,5 mld zł. Tyle pieniędzy z Unii województwo ma zagwarantowane na siedem lat. W praktyce będzie to
większa kwota, bo są jeszcze specjalne programy na rolnictwo, rybołówstwo i walkę
z bezrobociem wśród młodzieży, do tego nasze uczelnie, miasta, gminy, firmy i instytucje mogą ubiegać się o dotacje z funduszy
dzielonych w Warszawie i w Brukseli.
Potocznie mówi się, że RPO realizuje
marszałek województwa, nie oznacza to jednak, że ma on dowolność w dysponowaniu
tymi pieniędzmi. Każdy program operacyjny to efekt wielomiesięcznych prac, konsultacji i negocjacji z Komisją Europejską, sposób wydawania pieniędzy jest obwarowany unijnymi wskaźnikami i strategicznymi
dokumentami województwa, kraju i Unii.
Administracja marszałkowska musiała też
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przejść tzw. desygnację, czyli sprawdzenie,
czy jest w stanie zapewnić prawidłową realizację programu. Do tego sposób wydania każdego euro mogą kontrolować instytucje unijne (np. Europejski Trybunał Obrachunkowy) i krajowe (jak Najwyższa Izba Kontroli).
RPO wskazuje precyzyjne, na jakie obszary i w jakiej wysokości ma iść wsparcie.
Najwięcej, bo prawie 23 proc. wszystkich
środ ków, wo jewódz two ma wydać na
„wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”. Kryje się za
tym m.in. udoskonalenie infrastruktury na
uczelniach, promowanie nowoczesnych inwestycji w przedsiębiorstwach, ułatwianie
firmom startu na obcych rynkach i wspieranie nowych produktów i usług. Blisko 15 proc.
środków z RPO Kujawsko-Pomorskie przeznaczy na nowoczesną energetykę i zmniejszenie zanieczyszczeń, 12,6 proc. na projekty społeczne i zwiększenie kompetencji kadr.
Częścią programu są też Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgoszczy, Torunia
oraz pobliskich gmin i powiatów.
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Pieniądze zRPO są dystrybuowane wśród
wielu grup beneficjentów, takich jak firmy, samorządy terytorialne, instytucje, stowarzyszenia ifundacje. Trafiają do nich wformie dotacji, ale też tzw. instrumentów finansowych,
czyli pożyczek i poręczeń, na które stawia teraz Komisja Europejska. Zwykle o tym, kto
dostanie pieniądze, decyduje konkurs prowadzony przez Urząd Marszałkowski. Kryteria
konkursowe zatwierdza Komitet Monitorujący RPO. To kilkudziesięcioosobowe gremium
pod przewodnictwem marszałka, które czuwa nad realizacją programu. Są w nim m.in.
prezydenci miast, przedstawiciele organizacji gospodarczych, związki zawodowe. Poza
cyklicznymi posiedzeniami Komitet Monitorujący debatuje też wgrupach roboczych – ich
uczestnicy nierzadko poświęcają swój czas,
by znaleźć optymalne rozwiązania.
*Województwo ma już doświadczenie w realizacji unijnych programów. W poprzedniej perspektywie udało się dzięki nim m.in. wyremontować
Młyny Toruńskie, w których ulokowały się instytucje służące dzieciom i przedsiębiorcom.
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FUNDUSZE UNIJNE

GENERUJ DOTACJĘ

NOWE ROZDANIE UNIJNE

BOGACI
DOŚWIADCZENIEM
PIOTR
CAŁBECKI
MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Pamiętacie Państwo nasz region 10 lat temu? Jeśli tak, to widzicie, jak wiele zmian zaszło wokół nas dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej. Jeździmy nową autostradą, podróżujemy nowoczesną koleją BiT City,
leczymy się w wyższych standardach, wypiękniały centra naszych
miejscowości, a z szansy na rozwój skorzystały tysiące osób poszukujących pracy i zagrożonych
wykluczeniem, przedsiębiorcy
oraz organizacje pozarządowe.
Wielkim projektom inwestycyjnym towarzyszył szereg mniejszych, lecz równie ważnych inicjatyw z niemal wszystkich dziedzin życia. Udało nam się to dzięki zaangażowaniu wielu środowisk – samorządowych, akademickich, biznesowych, medycznych i kulturalnych oraz wszystkich aktywnych społecznie i publicznie mieszkańców. Efekty naszych wspólnych przedsięwzięć
będą procentować przez lata.
W nowe unijne rozdanie wchodzimy bogaci w doświadczenia.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do naszego regionu trafi 9,5 miliarda złotych
wsparcia – ponad dwa razy więcej niż w latach 2007-2013. Kujawsko-Pomorskie nadal będzie wielkim placem budowy – w przygotowaniu są między innymi tak potrzebne zadania jak budowy i modernizacje dróg i linii kolejowych,
rozbudowy szpitali.
Poza du ży mi inwe stycja mi
priorytetem będą przedsięwzięcia wychodzące naprzeciw konkretnym potrzebom mieszkańców. Skupiamy się na tych kierunkach interwencji, które są bardzo
ważne dla regionalnej społeczności jako całości i dla każdego z nas.
Chodzi o to, by mieszkańcom Kujaw i Pomorza żyło się jeszcze lepiej, wygodniej, zdrowiej i bezpieczniej.
Pomożemy rodzinom w organizacji opieki nad dziećmi i matkom w powrocie na rynek pracy.
Dysponujemy środkami i strategią działań, które pozwolą stawić
czoło problemom bezrobocia i zagrożeniom związanym z wykluczeniem społecznym. Nie zapomnimy o potrzebach seniorów i pomocy młodzieży w dobrym przygotowaniu do wejścia na wymagający rynek pracy. Nadal będziemy wspie rać po cząt ku ją cych
przed się biorców, przyzna jąc
wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej i otwierając
R

E

inkubatory przedsiębiorczości.
Wielką szansę na podniesienie
konkurencyjności naszej gospodarki widzimy we wspieraniu innowacyjności oraz wzroście powiązań pomiędzy światem nauki
i biznesu. Wśród przygotowywanych przedsięwzięć są między innymi vouchery, dzięki którym
mieszkańcy otrzymają bezpośred nią po moc w pod no sze niu
kompetencji z języków obcych
i technologii informatycznych. Takich projektów będzie wiele.
Województwo zmieniało się
i będzie się zmieniać dzięki pomysłom zwykłych mieszkańców. To
oni najlepiej wiedzą, jakie są najpilniejsze potrzeby ich najbliższego sąsiedztwa, i mają często najlepsze pomysły na skuteczne rozwiązanie wielu istotnych proble-

9,5 miliarda złotych
trafi do naszego
regionu w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego.
To ponad dwa razy
więcej niż w latach
2007-2013

mów. Dlatego – powierzając prawie pół miliarda złotych bezpośrednio w ręce lokalnych społeczności – tworzymy jedyny w kraju
budżet obywatelski w skali wojewódzkiej, dając też silny impuls
do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Razem z lokalnymi
grupami działania i działającymi
w ich strukturach organizacjami
pozarządowymi możemy o wiele więcej. Wsparcie trafi na aktywizację oraz integrację młodzieży, seniorów, rodzin i wszystkich
miesz kań ców, któ rych łą czy
wspólne sąsiedztwo. Pomożemy
im zrealizować projekty w ich najbliższej okolicy – podwórku, ulicy, dzielnicy i miejscowości.
Mechanizmy wdrażania naszego nowego RPO pracują na pełnych obrotach. Ogłaszamy kolejne konkursy o dofinansowanie
projektów, a w ramach obrad Komitetu Monitorującego systematycznie pracujemy nad przyjęciem kryteriów dla następnych
naborów wniosków. By ułatwić
procedurę sięgania po europejskie fundusze, stworzyliśmy informację online oraz generator
wniosków, organizujemy też cykle szkoleń dla zainteresowanych
aplikowaniem o dofinansowanie.
Zapraszamy do korzystania z tych
środków. To pieniądze dla wszystkich mieszkańców naszego regionu.
K

Wystarczy odrobina
chęci, by zdobyć wiedzę
o unijnych konkursach,
a nawet wypełnić
i złożyć przez internet
wniosek o dotację.
Mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego mogą
to zrobić na stronie
Mojregion.eu.
TOMASZ CIE CHOŃSKI

Ministerstwo Rozwoju prowadzi stronę internetową Funduszeeuropejskie. gov.pl, na której można znaleźć informacje
o wszystkich programach unijnych realizowanych w Polsce.
W Ku jawsko-Po mor skiem
Urząd Marszałkowski przygotował zaś witrynę Mojregion.eu,
na któ rej in for mu je o pro gra mach realizowanych w naszym
wo je wódz twie. War to z tych
stron ko rzystać – ma my pew ność, że podawane przez nie dane są aktualne i pochodzą z pierwszej ręki od publicznych instytucji odpowiedzialnych za eurofundusze.

Kto może dostać
wsparcie?
Mojregion.eu to kompendium
wie dzy o pro gra mach, w któ rych re a li za cji uczest ni czy
Urząd Mar szał kowski: Re gio nal nym Pro gra mie Ope ra cyj nym, Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programie Ope ra cyj nym Ry bac two
i Morze. Na tej stronie publikowane są ogłoszenia konkursów
o do ta cję oraz ak tu a li zowa ny

na bie żą co har mo no gram do pie ro pla nowa nych na bo rów.
Znajdziemy też wiele praktycznych informacji, adresowanych
do osób o różnym poziomie wiedzy na temat unijnych funduszy. Ci, którzy dotąd nie mieli
styczności z tą tematyką, mogą
dowiedzieć się m.in. kto i na co
może otrzymać dofinansowanie lub wsparcie w innej formie
oraz co zrobić, by z tej możliwości skorzystać.

Wyszukiwarka
dotacji
Innym ułatwieniem jest wyszukiwarka dotacji. Po kliknięciu
na po le o tym ty tu le, zo sta je my przekierowani na ministerial ną stro nę Fun du sze e u ro pej skie.gov.pl, gdzie krok po
kroku można odszukać intere-

Mojregion.eu to
kompendium wiedzy
o programach,
w których realizacji
uczestniczy Urząd
Marszałkowski.
Są tu publikowane
ogłoszenia konkursów
o dotację oraz
harmonogram
planowanych
naborów
sujący nas konkurs. Dla przykła du, wybie ra my op cję „mi kro, ma łe i śred nie przed się bior stwa”. Au to ma tycz nie
przechodzimy do kolejnej podstrony, na której zawężamy te-

ma tycz nie i ge o gra ficz nie, co
nas interesuje. Dajmy na to, że
szu ka my wspar cia na biz nes
i przed się biorczość w Ku jaw sko-Po mor skiem – wy świet lą
się 25 możliwości.
Wniosek o dotację unijną
przez internet
Wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego przygotowuje się wyłącznie przez internet. Można zrobić to samemu, za pomocą generatora wniosków (gwd.kujawsko-pomorskie.pl), czyli aplikacji, która krok po kroku przeprowadzi przez cały proces. Umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosku o dofinansowanie, sprawdzenie aktualnie ogłoszonych konkursów oraz kontakt z urzędem.
Aby używać generatora, nie
trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania, wystarczy któ raś z powszech nie
używanych przeglądarek internetowych – Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer
lub Safari. Niezbędne jest założenie konta, w tym celu należy
podać imię i nazwisko, numer
REGON i adres e-mail. Nie ma
powodów do obaw o bezpieczeństwo danych, podajemy je tylko
Urzędowi Marszałkowskiemu,
a nie żadnej prywatnej firmie.
Szczegółową instrukcję obsługi
generatora można ściągnąć z inter ne tu (http://www.moj re gion.eu/index.php/rpo/generator-wnioskow-o-dofinansowanie). Spośród wielu zalet generato ra war to wy mie nić fun kcję
sprawdzania – przed wysłaniem
wniosku komputer przeanalizuję aplikację i poinformuje, czy zostały wypełnione wszystkie niezbędne pola.

KONKURS! Jak środki unijne
zmieniły moją jakość życia
Rozpoczynamy cykl specjalnych
dodatków do „Wyborczej”,
w których informować będziemy
o środkach unijnych dla naszego
województwa. Będą się one ukazywały się w każdy ostatni piątek miesiąca, ostatni zaplanowaliśmy na 16 grudnia 2016 r.

W tym czasie zapraszamy Czytelni ków do udzia łu w kon kur sie,
w którym do wygrania jest voucher
wycieczkowy o wartości 2500 zł.
Aby wziąć udział wkonkursie, wystarczy wysłać na adres konkurs@torun.agora.pl pracę w dowolnej formule zatytułowaną „Jak środki unijne
L

zmieniły moją jakość życia” oraz
odpowiedzieć na dwa pytania:
1. Ile pieniędzy z Unii Europejskiej otrzymało Województwo Kujawsko-Pomorskie na realizację
Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020?
2. Jaka jest nazwa/adres strony internetowej, informującej o programach unijnych realizowanych wwojewództwie kujawsko-pomorskim?
Spośród wszystkich zgłoszeń jury konkursowe wybierze najlepszą
pracę. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej do 22 grudnia
2016 r.
A

Udział
w konkursie biorą tylko te osoby,
w których zgłoszeniach znajdą
się prawidłowe
odpowiedzi na pytania z dzisiejszego lub każdego następnego numeru dodatku.  PROM
Wysłanie pracy jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu.
Regulamin konkursu znajduje się na
stronach: rpo.kujawsko-pomorskie.pl/promocja i torun.wyborcza.pl
M
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2,3 MLD EURO
DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Funduszy unijnych
na lata 2014-2020
nie można ot tak sobie
wydać pierwszego dnia
– każdą inwestycję
poprzedzają plany
i strategie. Są już jednak
pierwsze efekty nowego
rozdania pieniędzy.
TO MASZ CIECHOŃSKI

W województwie kujawsko-pomorskim samorząd od lat realizuje autorski program odnowy zabytków,
który łączy fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego z własnym budżetem. Marszałek Piotr Całbecki w 2014 r. odebrał
za to w Wiedniu wyróżnienie w europejskim konkursie Europa Nostra Awards. Program funkcjonuje
cały czas, nawet wtedy, gdy jedna
siedmioletnia perspektywa finansowa Unii Europejskiej już się zakończyła, a nowa dopiero ruszała.
Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawskopomorskiego w 2015 roku” miał
budżet przekraczający 6,1 mln zł.
Blisko 70 proc. tych pieniędzy pochodzi z unijnego RPO, 1,5 proc.
środków dał budżet województwa,
a pozostałe pieniądze to wkład własny administratorów zabytkowych
obiektów. Pozwoliło to na prace remontowe w 124 kościołach i kościółkach województwa. – Kościółki nie
miałyby szans same z takiego wsparcia skorzystać. Procedurę rozliczania dotacji bierze na siebie Urząd
Marszałkowski jako lider projektu.
Gdyby każda parafia występowała
samodzielnie, rzesza ludzi musiałaby nad tym pracować – mówi Monika Butowska, wicedyrektor departamentu kultury i dziedzictwa

narodowego w Urzędzie Marszałkowskim.
Pieniądze pozwoliły na prace
w niewielkich, wiejskich parafiach.
Np. parafia Nawiedzenia NMP w Topolnie w powiecie świeckim dostała 8,7 tys. zł dofinansowania do prac
konserwatorskich przy polichromii na filarze kościelnego chóru.
Podczas nich pod jednymi malowidłami na drewnie odkryto kolejne
– znacznie starsze. – To ewenement
na skalę Polski – ocenia dyrektor
Butowska.
Również proboszczowie w miastach korzystali z dotacji. W zeszłym
roku przy bydgoskiej katedrze św.
Marcina i Mikołaja widać było rusztowania – parafia mogła częściowo
odnawiać wschodnią ścianę szczytową dzięki 80 tys. dofinansowania.
Dotacja w podobnej wysokości pozwoliła kontynuować prace przy ołtarzu Jana Chrzciciela w bazylice
św. Trójcy w Chełmży. Perła toruńskiego gotyku – kościół św. Jakuba
otrzymał 100 tys. zł na konserwację ceglanego łuku dzielącego nawę
i prezbiterium. Na wsparcie mogą
liczyć nie tylko parafie i zakony
rzymskokatolickie – parafia prawosławna św. Aleksandra w Aleksandrowie Kuj. otrzymała 20 tys. zł na
prace przy ikonostasie.
Na li ście bra ku je co prawda
obiektów świeckich, ale nie oznacza to, że nie mo gą one do stać
wsparcia od marszałka. Wymogi
Brukseli ograniczają możliwości
przekazywania środków unijnych
prywatnym właścicielom zabytków,
wspomaga ich więc bezpośrednio
budżet województwa.
Inną dziedziną, na którą zostały już wydane pieniądze z nowego
Regionalnego Programu Operacyjnego, jest walka z bezrobociem. Tu
za dystrybucję środków odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, swoją pulę dzieli na poszczególne powiatowe urzędy pracy. Te

ARKADIUSZ WOJTASIEWICZ

SĄ JUŻ EFEKTY NOWEJ MANNY

W zeszłym roku prace
remontowe prowadziła parafia
katedralna w Bydgoszczy.
Zdobyła na nie dotację z RPO

zaś przeznaczają je na konkretne
zadania. Np. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu otrzymał z RPO 2,65
mln zł. Przeznaczył je na szkolenia
i staże dla bezrobotnych, doposażanie stanowisk pracy oraz dotacje
na rozpoczęcie biznesu. Projekt objął 245 bezrobotnych i najwyraźniej
się powiódł, bo 171 z nich ma już stałe zajęcie. Najbardziej pożądane były dotacje na własny biznes, w wysokości 20 tys. zł. – Skorzystały z tego 24 osoby. W Bukowcu powstała
kwiaciarnia, pani kupiła za dotację
wazony i meble. W Świeciu pan zakupił wyposażenie nowego zakładu mechaniki samochodowej, m.in.
podnośniki i klucze. W Nowem powstał osiedlowy sklep spożywczy,
właścicielka kupiła m.in. lady chłodnicze – opowiada Ewelina Płachecka z PUP w Świeciu.
Podobny projekt realizował pośredniak w Sępólnie Krajeńskim,
rozdysponował na niego 1,2 mln zł,
z czego 85 proc. pochodziło z RPO.
Był przeznaczony do bezrobotnych
powyżej 29. roku życia, młodsi mogą bowiem liczyć na osobne fundusze. Pierwszeństwo miały kobiety,
osoby po pięćdziesiątce, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni
i osoby o niskich kwalifikacjach.
PUP pomógł łącznie 187 bezrobotnym. Pośredniak w tym powiecie
również finansował staże, doposażał stanowiska pracy i udzielał dotacji na własny biznes, umożliwiał
też prace interwencyjne np. jako
kucharz lub robotnik leśny.
– Zatrudnienie znalazły 102 osoby, a 18, którym wypłacono dotacje,
dziś prowadzi własną działalność
gospodarczą – podsumowuje Tomasz Żywicki z PUP w Sępólnie.
Firmy, które powstały dzięki dotacjom, to m.in. agencja reklamowa, za kład pro du ku ją cy meb le,
przedsiębiorstwo zajmujące się zagospodarowaniem zieleni i zakład
jubilerski.

Informacja o eurofunduszach – fachowo i za darmo
W Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu działają punkty udzielające
informacji o eurofunduszach,
w mniejszych miejscowościach
odbywają się dyżury.

TO MASZ CIECHOŃSKI

Jeśli mamy wątpliwości, chcemy
o coś do py tać lub gu bi my się
w gąszczu programów i konkursów, najprościej zgłosić się do któregoś z punktów informacyjnych
o funduszach europejskich. Prowadzi je Urząd Marszałkowski, a finansuje Unia Europejska. Przeszkoleni urzędnicy doradzą każR

BY 3

E

demu. Wszystkie usługi świadczą
za dar mo. Do pun ktu moż na
przyjść osobiście albo konsultować się z nim telefonicznie lub mailowo, niepełnosprawni mogą umówić się w dogodnym dla nich miejscu.
W punktach dowiemy się przede wszyst kim, czy nasz po mysł
może być w ogóle dofinansowany
z eurofunduszy, a jeśli tak, do której instytucji się zgłosić. Konsultanci wyjaśnią, jakie są procedury aplikowania i jak przygotować
wniosek. Doradzą, na co zwrócić
uwa gę przy re a li za cji pro jek tu
i wstępnie pomogą rozliczyć dofinansowanie. W punktach można pytać też o możliwość podnoK

szenia kwalifikacji zawodowych
lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W miastach prezydenckich Kujawsko-Pomorskiego punkty działają stale, w mniejszych miejscowościach organizują dyżury. Ich pracownicy prowadzą też szkolenia.

Punkty Informacyjne
Toruń, pl. Teatralny 2 (budynek
Urzędu Marszałkowskiego). Czynny w poniedziałki i wtorki w godz.
7.30-17.30 oraz w środy, czwartki,
piątki w godz. 7.30-15.30. Informacji udziela też mailowo (ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl) i telefonicznie – konsultanci dyżurują
pod numerami: 56 621 84 09, 56 621
L

83 41, 56 621 82 68, 56 621 84 86, 56
621 82 67, 56 621 85 98 oraz 797 304
122.
Byd goszcz, ul. Ja giel loń ska 9
(przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego). Pracuje w poniedziałki i wtorki w godz. 7.30-17.30
oraz środy, czwartki, piątki w godz.
7.30-15.30. E-mail: ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl, telefony do
konsultantów: 52 327 68 84, 52 321
33 42, 797 304 123.
Wło cła wek, ul. Be chie go 2
(przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego). Godziny pracy:
poniedziałki i wtorki 7.30-17.30 oraz
środy, czwartki, piątki 7.30-15.30.
E-mail: ue.wloclawek@kujawskopomorskie.pl, telefony do konsulA

tantów: 54 235 67 12, 54 235 67 21,
797 304 126.
Grudziądz, ul. Sienkiewicza 22
(przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego). Pracuje w poniedziałki i wtorki w godz. 7.30-17.30
oraz środy, czwartki, piątki w godz.
7.30-15.30. E-mail: ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl, telefony do
konsultantów: 56 462 45 15 lub 797
304 124.
Inowrocław – ul. Roosevelta 3638 (budynek starostwa). Czynny
w poniedziałki i wtorki w godz. 7.3017.30 oraz w środy, czwartki, piątki
w godz. 7.30-15.30. E-mail: ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl,
telefony do konsultantów: 52 355 91
95 lub 797 304 125.
M
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FUNDUSZE UNIJNE

W najbliższych miesiącach
Kujawsko-Pomorskie
rozdysponuje blisko miliard zł
z Regionalnego Programu
Operacyjnego. Pieniądze
wspomogą inwestycje drogowe,
kolej, szkoły i firmy myślące
o innowacjach lub oferujące
praktyki uczniom zawodówek,
atakże Ochotniczą Straż Pożarną.

WOJCIECH KARDAS

NASZE GŁÓWNE CELE: DROGI,
EDUKACJA, INNOWACJE

TO MASZ CIECHOŃ SKI

W drugim i trzecim kwartale br. z RPO
podzielone zostaną niemałe pieniądze
– łącznie 231,5 mln euro, czyli ok. miliarda zł. Większość zostanie rozdysponowana w konkursach, których kryteria zatwierdził już Komitet Monitorujący RPO.
Kto i na co ma szanse uzyskać wsparcie?

Najwięcej na drogi
101 mln euro, czyli ok. 430 mln zł zostanie
przeznaczonych na drogi wojewódzkie, za
które odpowiada administracja marszałkowska. – Zmodernizujemy łącznie 14 odcinków dróg odługości ok. 400km. Mamy
je wyznaczone. Jako pierwsza będzie realizowana trasa Brześć Kujawski – Kowal,
już ogłaszamy przetarg. Kolejne dwie drogi w powiecie włocławskim są w przygotowaniu – zapowiada marszałek województwa Piotr Całbecki. – Poza tym planujemy
prace na wszystkich drogach wojewódzkich, które dotąd nie były modernizowane. Pozostałe będziemy przebudowywać
już nie z funduszy europejskich, a w ramach innego instrumentu finansowego,
o którym niebawem poinformujemy.
18 mln euro (blisko 80 mln złotych) zostanie podzielonych między Bydgoszcz,
Toruń, Włocławek, Grudziądz i Inowrocław na drogi wojewódzkie w granicach
tych miast. Odpowiadają za nie prezydenci, a nie marszałek, więc to oni wskażą, jakie odcinki wymagają remontu.
21 mln euro, czyli ok. 90 mln zł, to pula na drogi gminne i powiatowe. Marszałek przyznaje, że wobec potrzeb nie jest
to wielka kwota. Tłumaczy, że dotowanie
lokalnych tras ograniczyła Komisja Europejska. Samorządy mogą wystąpić o pieniądze tylko na takie, które prowadzą do
terenów inwestycyjnych lub bezpośrednio łączą się z transeuropejską siecią transportową (TEN-T).
Dla małych i średnich firm
W obecnej perspektywie finansowej UE
przedsiębiorcy mogą się starać o preferencyjne pożyczki lub poręczenia kredytów, rzadsze są za to dotacje, których nie
trzeba oddawać. Nadal pojawiają się jednak okazje, by sięgnąć po bezzwrotne
wsparcie. Już w czerwcu br. Urząd Marszałkowski planuje przyjmować wnioski
w konkursie, w którym rozdysponuje
wśród przedsiębiorców blisko 130 mln zł
(30 mln euro).
Wsparcie jest przeznaczone dla małych i średnich firm zainteresowanych
R
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Z podobnych jak teraz konkursów
na drogi Toruń wyremontował
ul. Nieszawską

stanie państwowa spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, bo tylko ona zarządza szynami, nie oznacza to jednak, że kolejarze
wydadzą pieniądze w dowolny sposób.
Odcinki torów do remontu zostały wskazane w wojewódzkim planie spójności
komunikacji drogowej i kolejowej, dokumencie opracowanym przez naukowców
i poddanym konsultacjom społecznym,
a następnie dyskutowanym przez sejmik
i zarząd województwa.
Dodajmy, że największe inwestycje torowe, o znaczeniu ponadregionalnym, są
finansowane z zarządzanego centralnie
unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotacje z Regional ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go są
mniejsze, pozwolą uzupełnić inwestycje,
które kolejarze realizują z POIŚ.
W Kujawsko-Pomorskiem do remontu z puli RPO przewidziano tory na trasie Toruń – Chełmża oraz wychodzące
w różnych kierunkach z Grudziądza. Przy
pracach nad planem spójności komunikacyjnej radni sejmiku zabiegali, by wyremontować też kujawsko-pomorskie odcinek linii kolejowej z Bydgoszczy do Poznania. Marszałek mówi, że w tej sprawie
trwają ustalenia z PKP PLK.
– Łącznie na inwestycje kolejowe mamy w RPO ok. 50 mln euro. Teraz ogłaszamy konkurs na tory, niebawem przygotujemy propozycje kryteriów, jeśli chodzi o dworce. Powinniśmy zainwestować
w ok. 16 z nich – mówi dyrektor Jesionowska.

wdrażaniem innowacji, a co za tym idzie
– poszerzeniem oferty o nowe lub znacząco ulepszone produkty. Według osobnych
schematów będą oceniane firmy planujące niewielką inwestycję oraz te, które
planują przedsięwzięcia za ponad milion
zł. – W tym konkursie innowacyjne rozwiązania muszą być nowe przynajmniej
w skali regionu i stosowane nie dłużej niż
trzy lata. Natomiast jeśli będą innowacyjne w skali kraju, Unii Europejskiej lub całego świata, wnioskodawca dostanie dodatkowe punkty – zapowiada Barbara Jesionowska, zastępca dyrektora departamentu rozwoju regionalnego w Urzędzie
Marszałkowskim.
– Nie będziemy stawiać wymogu angażowania nauki wprost. Można przecież
kupić wiedzę, projekt, nowoczesne rozwiązania na zewnątrz, niekoniecznie ze
środowiska naszych uczelni – dodaje marszałek. – W konkursie zastosujemy preselekcję – zanim wnioskodawcy złożą pełną dokumentację, będziemy badać samą
warstwę innowacyjną ich projektów. Chodzi o to, by wyeliminować niepotrzebną
papierologię i wydawanie pieniędzy przez
firmy [na przygotowanie kompletnych
wniosków – red.], które być może myślą,
że coś jest innowacyjne, a nie jest. Dla każdego przedsiębiorcy jakakolwiek inwestycja jest innowacyjna, ale kryteria innowacyjności są jasno określone przez
Komisję Europejską i musimy je stosować, bo też będziemy kontrolowani.

Nowe tory dla pociągów
Ponad 40 milionów euro (ponad 170 mln
zł) to kwota z RPO na remonty torów kolejowych. Wiadomo, że te pieniądze doK

Nowe szanse dla uczniów
8 mln euro, czyli ok. 34 mln zł urzędnicy
rozdysponują na szkolnictwo zawodowe.
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– W zasadzie beneficjentami będą przedsiębiorcy i młodzież – uściśla marszałek
Całbecki. – Poprzez szkoły zawodowe
chcemy organizować staże i praktyki
u przedsiębiorców. Będziemy finansować po byt ucznia, je go pra cę i na u kę
w konkretnych firmach. Premiowane będą firmy dające możliwość zatrudnienia
po ukończeniu szkoły.
Zawodówki skorzystają z osobnej puli 5 mln euro (ok. 21 mln zł) na inwestycje,
np. w wyposażenie warsztatów, w których uczniowie przygotowują się do profesji. Taka sama suma zostanie rozdysponowana między szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Ich dyrektorzy będą mogli przeznaczyć dotacje np. na dodatkowe zajęcia, doposażenie pracowni lub szkolenia dla nauczycieli. Celem jest rozwijanie u uczniów wiedzy z przedmiotów matematyczno-fizycznych oraz znajomości języków obcych.
– Te kompetencje są kluczowe, jeśli chodzi o wejście na rynek pracy, a co za tym
idzie – rozwój przedsiębiorczości – mówi
marszałek. – Premiowane będą szkoły najbardziej potrzebujące pomocy, w których
zdawalność egzaminów jest najniższa.

Dla strażaków ochotników
Na Ochotniczą Straż Pożarną w siedmioletnim RPO województwo ma zapisane
1,6 mln euro (ok. 7 mln zł). Całą sumę rozdysponuje w najbliższych miesiącach.
Urzędnicy liczą jednak, że po 2018 r. Komisja Europejska przyzna na jednostki
OSP w Kujawsko-Pomorskiem dodatkowe środki. – Chcemy kupić strażakom
przede wszystkim wozy, ale też drobniejszy sprzęt – zapowiada marszałek.
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