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P
lan in we sty cyj ny dla Eu ro py, czę ściej
na zy wa ny pla nem Jun cke ra, to zbiór
pro po zy cji prze wod ni czą ce go Ko mi sji
Eu ro pej skiej Je an-Cla u de’a Jun cke ra na
po bu dze nie unij nej gos po dar ki. Od

stro ny fi nan so wej na rzę dziem je go re a li za cji
jest Eu ro pej ski Fun dusz na rzecz In we sty cji Stra-
 te gicz nych (EFIS), po wo ła ny do wspie ra nie
dwóch tzw. okien – in fra struk tu ry oraz sek to ra
ma łych i śred nich przed się biorstw. 

Zwrot ne wspar cie na pę dzi 
in we sty cje
EFIS, w prze ci wień stwie do in nych uni j nych fun-
 du szy, nie prze wi du je bez zwrot ne go wspar cia
na in we sty cje, a in stru men ty zwrot ne, ta kie jak
po ży czki i wkła dy ka pi ta ło we, któ rych spła tę
gwa ran tu je Unia. Po cząt ko wy bud żet EFIS to 21
mld eu ro – 16 mld eu ro bez poś red nio z Unii Eu-
 ro pej skiej oraz 5 mld eu ro z Eu ro pej skie go Ban -
ku In we sty cyj ne go. Plan za kła da, że uni j na
gwa ran cja za chę ci do par ty cy pa cji w przed sięw -
zię ciach kra jo we ban ki roz wo jo we (w Pol sce jest
nim Bank Gos po dar stwa Kra jo we go), a tak że in-
 we sto rów pu blicz nych i pry wat nych. Ma to wy-
 ge ne ro wać w cią gu trzech lat in we sty cje za 315
mld eu ro. W lu tym br. plan Jun cke ra był zre a li -
zo wa ny w 56 proc. 

O tym, jak Pol ska mo że go wy ko rzy stać,
eks per ci dys ku to wa li pod ko niec mar ca na kon-
 fe ren cji w To ru niu. Prof. Ja cek Szlach ta ze Szko -
ły Głów nej Han dlo wej w War sza wie oce nił, że
nasz kraj do brze po ra dził so bie z wdra ża niem
uni j nych do ta cji, mu si się jed nak do sto so wać do
no wych na rzę dzi, właś nie ta kich jak plan Jun-
 cke ra. 

– Przy zwy cza i liś my się, że od wej ścia pol ski
do Unii Eu ro pej skim do sta je my du żo pie nię dzy
gran to wych – mó wił na u ko wiec. – One by ły po-
 trzeb ne wręcz z przy czyn cy wi li za cyj nych. Te raz
cię żar prze su wa się z w kie run ku in stru men tów
zwrot nych. Mu si my szu kać in ży nie rii fi nan so -
wej, pró bo wać zna leźć środ ki z sek to ra pry wat -
ne go i że nić z ni mi środ ki uni j ne, któ ry mi
dys po nu ją mar szał ko wie wo je wództw.

Nasz szpi tal wzo rem
Kon fe ren cja nie przy pad ko wo od by ła się w To ru -
niu. W tym mie ście po wsta je pier wsza w na -
szym kra ju in we sty cja sa mo rzą do wa, któ ra
wpi su je się w za ło że nia pla nu Jun cke ra. To roz-
 bu do wa Wo je wódz kie go Szpi ta la Zes po lo ne go
na Bie la nach, któ rej sza cun ko wy koszt to 540
mln zł. Do 2019 r. po wsta nie kil ka szpi tal nych
obiek tów, w tym cał ko wi cie no wy gmach głów -
ny, m.in. na cen tral ny blok ope ra cyj ny, od dział
ra tun ko wy, od dzia ły łóż ko we i lą do wi sko dla he-
 li kop te rów na da chu. Am bit ne za ło że nie nie by -
ło by moż li we, gdy by nie 238,5 mln zł kre dy tu,
któ ry w Eu ro pej skim Ban ku In we sty cyj nym za-
 cią gnę ła wo je wódz ka spół ka Ku jaw sko-Po mor -
skie In we sty cje Me dycz ne. Umo wę w tej
spra wie po pi sa no 17 li sto pa da ub.r. w War sza -
wie. Bank po raz pierw szy udzie lił pol skiej in sty-
 tu cji sa mo rzą do wej kre dy tu ze środ ków EFIS.

K-PIM już po raz trze ci za cią ga ją kre dyt w EBI
na in we sty cje w szpi ta le na sze go wo je wódz twa,
Urząd Mar szał kow ski na zy wa je „me dycz nym pa-
 kie tem stu le cia”. Za da nia z pier wsze go kre dy tu
(„EBI I”) już zre a li zo wa no, lecz ni ce wzbo ga ci ły
się o no we obiek ty i sprzęt za 873 mln zł. Naj wię -
kszy mi be ne fi cjen ta mi zo sta ły wte dy szpi ta le
w Byd gosz czy – Dzie cię cy i Cen trum On ko lo gii.
W kil ku szpi ta lach trwa ją ko lej ne in we sty cje me-
 dycz ne za 323 mln zł, moż li we dzię ki kre dy to wi
„EBI 2”. Tym ra zem naj wię cej przy pa dło szpi ta lo -
wi we Wło cław ku. Na czym więc po le ga no wa -
tor stwo „EBI 3”, z któ re go roz bu do wy wa ny jest
szpi tal w To ru niu? 

– Po raz pierw szy uzy ska liś my kre dyt ze
środ ków EFIS, re a li zo wa ne go w ra mach pla nu
Jun cke ra. To fi nan so wa nie zwrot ne, kre dy to we,
ale z prze nie sie niem ry zy ka na EBI – tłu ma czy
mar sza łek wo je wódz twa Piotr Cał bec ki.

– We wcześ niej szych kre dy tach by ła gwa-
 ran cja sa mo rzą do wa, a więc ry zy ko spo czy wa ło
na Urzę dzie Mar szał kow skim, a z pun ktu wi dze -
nia in sty tu cji fi nan su ją cej je go po ziom był niż szy.
Tu taj nie ma już te go. Mar sza łek nie mu si swo im
bud że tem gwa ran to wać spła ty, kre dyt jest udzie-
 lo ny bez poś red nio na spół kę K-PIM – tłu ma czy

Ra fał Ry bac ki z EBI, kie row nik wy dzia łu Sek tor
pu blicz ny – Pol ska i kra je bał tyc kie.

Po zo sta ła kwo ta na roz bu do wę szpi ta la
w To ru niu ma po cho dzić z bez zwrot nych do ta cji
uni j nych, a tak że środ ków wo je wódz twa i szpi ta -
la. Ta ki mon taż fi nan so wy po chwa lił na kon fe -
ren cji w To ru niu wi ce mi ni ster roz wo ju Wi told
Sło wik. Przy pom niał, że na dzie je z pla nem Jun-
 cke ra wią że też rząd, co zo sta ło za pi sa ne w stra -
te gii na rzecz od po wie dzial ne go roz wo ju. Sło wik
przy to czył co praw da sta ty sty ki po ka zu ją ce, że
90 proc. in stru men tów zwrot nych z EFIS tra fi ło
do tąd do kra jów „sta rej pięt nast ki”, ale do dał,
że wśród 13 po zo sta łych państw UE Pol ska jest
zde cy do wa nym li de rem w się ga niu po te środ ki. 

– Rok te mu by ła tyl ko jed na in we sty cja za-
 twier dzo na przez EBI z EFIS, zre a li zo wa ła ją fir ma
Mle ko vi ta. Na dziś ma my 15 ta kich pro jek tów – wy -

li czał wi ce mi ni ster. – Pięć z nich to in we sty cje sa-
 mo rzą do we. Po za da le ko idą cą roz bu do wą szpi-
 ta la wo je wódz kie go w To ru niu, ma my jesz cze
m.in. Tra sę Ła giew nic ką w Kra ko wie i bu do wę
miesz kań ko mu nal nych w Po zna niu. Łącz na war-
 tość tych 15 pro jek tów to po nad 18 mld zł, a kwo -
ta fi nan so wa nia prze EBI to po nad 6 mld zł. 

– Plan in we sty cyj ny dla Eu ro py zna ko mi cie
przy spie szył już w Pol sce, na sza współ pra ca
z rzą dem i sa mo rzą da mi w tym za kre sie jest bar-
 dzo do bra – oce nił To masz Gi bas, do rad ca ds.
eko no micz nych Ko mi sji Eu ro pej ski. – Z pun ktu
wi dze nia Bruk se li po trzeb ne są te pro jek ty, któ -
re mo że my po ka zy wać ja ko przy kła dy naj lep -
szych prak ty ki. My ślę, że szpi tal w To ru niu jest
ta kim przy kła dem.

Ta ma i dro gi w ko lej ce
Mar sza łek Cał bec ki chce, by plan Jun cke ra po-
 mógł zre a li zo wać jesz cze in ne du że i od daw na
za po wia da ne in we sty cje. Pier wszą jest no wy
sto pień wod ny na Wi śle, pla no wa ny mię dzy
Nie sza wą i Cie cho cin kiem, któ ry od cią ży po nad
40-let nią ta mę we Wło cław ku i uchro ni re gion
przed po wo dzią, a przy tym poz wo li pro du ko -
wać prąd z elek trow ni wod nej. In we sty cja głoś -
na od wie lu lat na ra zie ugrzęz ła na eta pie
pro ce dur. Cho ciaż po pie ra ją rząd, prze ciw ni są
eko lo dzy, któ rzy bo ją się nie od wra cal ne go znisz-
 cze nia śro do wi ska, pro po nu ją al ter na tyw ne for -
my ochro ny przez po wo dzią i sta ra ją się
za skar żać ko rzyst ne dla ta my roz strzy gnię cia
urzęd ni cze. Na prze szko dzie stoi jesz cze je den
prob lem – fi nan se. Koszt za po ry jest sza co wa ny
na wet na 3,5 mld zł. Ener ga, któ ra mia ła się
pod jąć bu do wy ni gdy nie ukry wa ła, że li czy na
wspar cie z pu blicz nych pie nię dzy. 

Nie cze ka jąc na roz strzy gnię cia ad mi ni stra -
cyj ne w spra wie zgod no ści no wej ta my z prze pi sa -
mi do ty czą cy mi śro do wi ska, Pol ska przy go to wu je
dla EBI me mo ran dum, by za bie gać o pie nią dze na
bu do wę. W pra cach uczest ni czą czte ry mi ni ster -
stwa: Śro do wi ska, Gos po dar ki Mor skiej i Żeg lu gi
Śró dlą do wej, Ener gii oraz Roz wo ju, a tak że za rzą -
dy gos po dar ki wod nej – kra jo wy i re gio nal ny
w Gdań sku oraz fir ma Ener ga In vest

Wła dze wo je wódz twa bę dą za bie gać o pie -
nią dze z EFIS na jesz cze jed no przed sięw zię cie.
Cho dzi o mo der ni za cję po nad ty sią ca km dróg,
z cze go 657 km wy ma ga pil nych re mon tów. Wo-
 je wódz two chce wy stą pić o ok. 200 mln eu ro kre-
 dy tu z EBI, by upo rać się z re mon ta mi do 2020 r. 

– Je steś my na bar dzo za a wan so wa nym eta-
 pie roz mów z na szy mi par tne ra mi – mó wi mar-
 sza łek Cał bec ki. – Je śli wy jdzie nam ten pro jekt,
bę dzie my roz ma wiać o dro gach po wia to wych.

2,3 MLD EURO
DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Działa u nas plan Junckera
Roz bu do wa szpi ta la wo je wódz kie go w To ru niu, któ ra za koń czy się
w 2019 r., jest po ka zy wa na ja ko przy kład re a li za cji pla nu Jun cke ra. 
Moż li we, że wo je wódz two sko rzy sta z te go pla nu tak że 
przy bu do wie no wej ta my i re mon tach dróg. 

”Kon fe ren cja nie przy pad ko wo 
od by ła się w To ru niu.

NA BIELANACH POWSTANIE 
SAMOWYSTARCZALNE MEDYCZNE
MIASTECZKO
fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl



REKLAMA

D
o nie daw na fir my mia ły sze ro kie moż -
li wo ści się ga nia po uni j ne do ta cje,
któ rych nie trze ba zwra cać. Obec nie
ta kich oka zji jest już znacz nie mniej.
Urząd Mar szał kow ski, od po wie dzial -

ny za Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny Wo je -
wódz twa Ku jaw sko-Po mor skie go na la ta
2014-2020, za mie rza wspie rać biz nes in ny mi
me to da mi, przez tzw. in stru men ty fi nan so we,
zwa ne też in stru men ta mi zwrot ny mi. To naj czę -
ściej po ży czki, ale też róż ne in ne for my wspar cia
po za do ta cyj ne go. 

Urzęd ni cy tłu ma czą, że z jed nej stro ny ta ki
spo sób po mo cy pre fe ru je Ko mi sja Eu ro pej ska,
z dru giej – in stru men ty to bar dziej efek tyw ny spo-
 sób po dzia łu pu blicz nych środ ków niż do ta cje.
Przed się bior ca le piej przy go tu je swój biz nes plan
ma jąc świa do mość, że mi mo pre fe ren cyj nych wa-
 run ków, otrzy ma ną po moc bę dzie mu siał od dać.
Co wię cej, spła co na przez nie go po ży czka wra ca
do bud że tu udzie la ją cej po mo cy in sty tu cji i jest
wy ko rzy sta na ja ko ka pi tał na wspar cie ko lej -
nych za in te re so wa nych.

- To pie nią dze, któ ry mi moż na wie lo krot nie
ob ra cać, co poz wa la na ge ne ro wa nie wię ksze -
go stru mie nia środ ków in we sty cyj nych – tłu -
ma czy mar sza łek wo je wódz twa Piotr Cał bec ki.

In stru men ty fi nan so we mo gą oka zać się
je dy ną szan są na wspar cie dla ma łych firm,
któ re nie za wsze speł nia ją wa run ki, by apli ko -
wać o bez zwrot ną do ta cję, a ban ki py ta ne
o kre dyt na wa run kach ko mer cyj nych pa trzą na
nie nie uf nie. Ko lej nym ar gu men tem za szer-
 szym sto so wa niem in stru men tów jest chęć
wcześ niej sze go przy go to wa nia firm na to, co
i tak je cze ka. 

– Uni j na per spek ty wa fi nan so wa na la ta
2014-2020 da je nam moż li wość zbu do wa nia
pew ne go po ten cja łu na przy szłość – in for mu je
Urząd Mar szał kow ski w To ru niu. – Po 2020 r.
róż ne go ro dza ju in stru men ty zwrot ne ma ją być
do mi nu ją cą for mą wspar cia. Już te raz po win -
niś my wy kształ cić u pod mio tów ocze ku ją cych
wspar cia in ne go na wy ku ukła da nia pro jek tów.
Pro jekt mu si być prze de wszyst kim op ła cal ny
pod wzglę dem fi nan so wym, mu si być uło żo ny
we dług lo gi ki biz ne so wej. 

W Re gio nal nym Pro gra mie Ope ra cyj nym
wo je wódz two ma do dys po zy cji 2,23 mld eu ro,
z cze go 211 mln eu ro, a więc pra wie 10 proc.
bud że tu, właś nie na in stru men ty zwrot ne. Spo-
 sób po dzia łu tych środ ków jest nie co skom pli ko -
wa ny. W pierw szym eta pie Urząd Mar szał kow ski
prze ka zu je je „me ne dże rom fun du szy fun du szy”,
czy li pu blicz nym in sty tu cjom wy spe cja li zo wa -
nym w za rzą dza niu pie niędz mi. W dru gim eta-
 pie te wy bio rą po śred ni ków, któ rych ro lą bę dzie
dy stry bu cja wspar cia już bez poś red nio do firm,
w pew nych przy pad kach tak że do in nych pod-
 mio tów praw nych.

– Po śred ni ka mi bę dą lo kal ne fun du sze po -
ży czko we i po rę cze nio we, ban ki spół dziel cze,
a tak że ban ki ko mer cyj ne – za po wia da Mi chał
Hel ler z Urzą du Mar szał kow skie go.

– Pol skie ban ki, w tym ban ko wość spół dziel -
cza, są za in te re so wa ne udzia łem w tym przed-
 sięw zię ciu – za de kla ro wał gosz czą cy nie daw no
w To ru niu Ar ka diusz Le wic ki ze Związ ku Ban ków

Pol skich. – Je steś my otwar ci i go to wi, cze ka my
na ogło sze nie na bo rów na po śred ni ków fi nan so -
wych w tym re gio nie.

Bank Gos po dar stwa 
Kra jo we go
Urząd Mar szał kow ski chce, by „fun du sza mi fun-
 du szy” w na szym wo je wódz twie by ły rów no le gle
trzy in sty tu cje: Bank Gos po dar stwa Kra jo we go,
Ku jaw sko-Po mor ski Fun dusz Roz wo ju oraz Eu ro -
pej ski Bank In we sty cyj ny. 

– Wszę dzie tam, gdzie wy da je się pu blicz ne
pie nią dze, po ja wia ją się ry zy ka. Mu si my je ra-
 cjo nal nie roz ło żyć – tłu ma czą urzęd ni cy.

31 mar ca przed sta wi cie le za rzą du wo je -
wódz twa – wi ce mar sza łek Da riusz Ku rza wa
i czło nek za rzą du Sła wo mir Ko pyść – pod pi sa li
w War sza wie umo wę z pierw szym me na dże rem
za rzą dza ją cym „fun du szem fun du szy”. Zo stał nim
pań stwo wy Bank Gos po dar stwa Kra jo we go, re-
 pre zen to wa ny przez człon ka za rzą du Prze my sła -
wa Cie szyń skie go i dy rek tor za rzą dza ją cą pio nem
fun du szy eu ro pej skich Pa try cję Wo liń ską-Bar tkie -
wicz. Kon trakt obo wią zu je do 2023 r.

BGK do sta nie z RPO 205 mln zł (47,6 mln
eu ro). Do te go bli sko 42 mln zł wy gos po da ru -
je z in nych źró deł, w tym od po śred ni ków,
z któ ry mi za mie rza współ pra co wać. Łącz nie
da je to 247 mln zł. Wkrót ce BGK wy bie rze ban -
ki i fun du sze dzie lą ce te pie nią dze. Nie któ re
z nich praw do po dob nie jesz cze w tym ro ku
przed sta wią kon kret ne ofer ty dla przed się -
bior ców.

Wia do mo już, że po ży czkę z in sty tu cji fi-
 nan so wych współ pra cu ją cych z BGK bę dą
mog ły za cią gnąć m.in. mi kro przed się bior stwa.
Dla nich to istot ne o ty le, że ban ki nie za wsze
chcą je wspie rać kre dy tem ko mer cyj nym. Te -
go ty pu wspar cie bę dą mog ły do stać też fir my

Kujawsko-Pomorskie ma w swoim Regionalnym
Programie Operacyjnym 211 mln euro 
na instrumenty finansowe: preferencyjne
pożyczki, poręczenia kredytów i fundusze 
kapitałowe. Wkrótce skorzystają z tego firmy,
którym trudno o kredyt komercyjny w banku.

211,1 mln euro 
– tyle na instrumenty 

finansowe ma w RPO 
Kujawsko-Pomorskie 

47,6 mln euro 
– tą częścią będzie zarządzał

Bank Gospodarstwa 
Krajowego

103,5 mln euro 
– tyle ma otrzymać w zarząd 

Kujawsko-Pomorski 
Fundusz Rozwoju

60 mln euro
– to pula, za którą 

ma odpowiadać Europejski
Bank Inwestycyjny

Gra na nowych ins

URO CZY STOŚĆ POD PI SA NIA UMO WY Z BAN KIEM GOS PO DAR STWA KRA JO WE GO
URU CHA MIA JĄ CEJ PO NAD 205 MI LIO NÓW ZŁO TYCH Z RE GIO NAL NE GO PRO GRA MU
OPE RA CYJ NE GO WO JE WÓDZ TWA KU JAW SKO-PO MOR SKIE GO W RA MACH 
IN STRU MEN TÓW FI NAN SO WYCH fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl



wię ksze, pod wa run kiem, że prze zna czą je 
na pro wa dze nie prac ba daw czo-roz wo jo wych
(B+R) lub zmia nę mo de lu biz ne so we go, prze -
de wszyst kim przez po szu ki wa nie no wych
par tne rów i ryn ków zby tu za gra ni cą i wpro -
wa dze nie zmian or ga ni za cyj no-ko mu ni ka cyj -
nych w przed się bior stwie. 

In ną pro po zy cję do sta ną przed się bior stwa
aka de mic kie, czy li spół ki po wo ła ne do ko mer -
cja li za cji wy ni ków ba dań na u ko wych, za ło żo ne
przez uczel nię lub jej jed nost kę (spin out) al bo
oso bi ście przez pra cow ni ków na u ko wych (spin
off). Aby je wspie rać, wy bra ny przez BGK po śred-
 nik mo że utwo rzyć fun dusz za ląż ko wy. Pie nią -
dze z nie go wy ło ży na za kup udzia łów w fir mie
aka de mic kiej, któ ra otrzy ma w ten spo sób za-
 strzyk go tów ki na start. Do daj my, fir my ty pu
spin out i spin off mo gą li czyć na sze ro kie wspar-
 cie z na sze go RPO, Urząd Mar szał kow ski spe cjal-
 nie dla nich ogła sza też kon kur sy o bez zwrot ne
do ta cje. 

BGK re a li zu je za da nia pu blicz ne: ini cju je
i re a li zu je pro gra my słu żą ce wzro sto wi eko no -
micz ne mu Pol ski, po bu dza przed się bior czość
przez roz wi ja nie sy ste mów po rę czeń i gwa ran -
cji, wspie ra ak tyw no ści za gra nicz ną pol skich
firm, uczest ni czy w za rzą dza niu i dy stry bu cji
środ ków uni j nych. Ku jaw sko-Po mor skie, de cy -
du jąc się na po wie rze nie mu czę ści środ ków na
in stru men ty zwrot ne, ko rzy sta ło z do świad czeń
in nych wo je wództw. Wcześ niej po dob ne umo -
wy o współ pra cy pod pi sa ło 10 z nich, obec nie
bank ob słu gu je już 12 pol skich re gio nów – rów -
no le gle z na mi, umo wę pod pi sa ło Lu bu skie. 

JEREMIE, czyli pierwsze 
doświadczenie
Jak in for mu je An na Cia stoń z biu ra pra so we go
BGK, przy wy bo rze po śred ni ków bank bę dzie
ko rzy stał z do świad czeń po przed niej unij nej
per spek ty wy fi nan so wej na la ta 2007-2013. In-
 stru men ty zwrot ne, cho ciaż w mniej szym za-
 kre sie, tak że wte dy by ły sto so wa ne. 

– Mie liś my wów czas dwa mo de le – tłu ma -
czył rad nym sej mi ku na jed nej z se sji Pa weł
Adam czyk, skar bnik wo je wódz twa. – W pierw -
szym po dzie li liś my środ ki w ra mach RPO na
po szcze gól ne fun du sze po ży czko we i po rę cze -
nio we. By ły z nich udzie la ne po ży czki lub
ewen tu al nie po rę cze nia kre dy tów. Dru gi mo -
del to tzw. JE RE MIE. Wy stę po wał w nim „fun -
dusz fun du szy”. Zo stał nim Ku jaw sko-Po mor ski
Fun dusz Po ży czko wy, któ re mu po wie rzy liś my
za rzą dza nie ty mi środ ka mi. On ogła szał po stę-
 po wa nia kon kur so we na wy bór po śred ni ków,
w któ rych star to wa ły róż ne in sty tu cje po ży -
czko we, po rę cze nio we lub ban ko we. One prze-
 ka zy wa ły te środ ki da lej. 

Uni j na ini cja ty wa JE RE MIE to skró co na na -
zwa „wspól nych eu ro pej skich za so bów dla mi -
kro, ma łych i śred nich przed się biorstw”,
w ję zy ku an giel skim „Jo int Eu ro pe an Re so ur -
ces for Mic ro to Me dium En ter pri ses”. W na -
szym wo je wódz twie prze zna czo no na nią
pra wie 40 mln zł z po przed nie go RPO na la ta
2007-2013. Ku jaw sko-Po mor ski Fun dusz Po ży -
czko wy (K-PFP) roz dys po no wał te pie nią dze
w oś miu kon kur sach, za wie ra jąc z po śred ni ka -
mi 15 umów. Ocze ki wał od nich wkła du włas-
 ne go, co przy nio sło ko lej nych 12 mln zł na
pre fe ren cyj ne po ży czki dla firm. Nie któ rzy po-
 śred ni cy wy jąt ko wo chęt nie uczest ni czy li
w pro jek cie, np. Ku jaw sko-Do brzyń ski Bank
Spół dziel czy z Wło cław ka wy star to wał w czte -
rech kon kur sach i w efek cie pod pi sał czte ry
umo wy z K-PFP.

Do ban ków zgła sza li się m.in. mi kro przed -
się bior cy i po cząt ku ją cy biz nes me ni, czę sto był
to ich pierw szy kon takt z in sty tu cją udzie la ją cą
ta kie go wspar cia. Mo gli po ży czyć do 240 tys. zł,
pod ko niec re a li za cji pro gra mu kwo ta mak sy -
mal nej po ży czki wzro sła dwu krot nie. Spła co ne

środ ki po śred ni cy prze zna cza li na po moc dla ko-
 lej nych nie wiel kich przed się biorstw. W ten spo-
 sób JE RE MIE wy star to wał z ka pi ta łem nie speł na
40 mln zł, a osta tecznie do 579 firm z Ku jaw sko-
Po mor skie go tra fi ło łącz nie ok. 100 mln zł. 

– W ra mach ini cja ty wy JE RE MIE wpro wa dza -
nie in stru men tów przez pro fe sjo nal ny pod miot
da ło lep sze efek ty niż bez poś red nie roz dzie la nie
tych środ ków przez urzęd ni ków – oce ni ła Ma gda-
 le na Mi ke-Gę sic ka, dy rek tor mar szał kow skie go
De par ta men tu Nad zo ru Wła ści ciel skie go, Roz-
 wo ju Gos po dar cze go i Trans por tu.

Kujawsko-Pomorski 
Fundusz Rozwoju
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy to
spółka, w której większość udziałów ma samo-
rząd województwa. W poprzednim okresie pro-
gramowania europejskiego był z jednej strony
menedżerem funduszu powierniczego JEREMIE,
z drugiej – sam udzielał przedsiębiorcom prefe-
rencyjnych pożyczek na dowolny cel, korzys-
tając z innych źródeł pieniędzy. 

– Był taki mankament, że K-PFP mógł tylko
zarządzać środkami z inicjatywy JEREMIE, nato-
miast sam nie mógł powiększyć swojej bazy
pożyczkowej o te środki – mówił radnym sej-
miku skarbnik Adamczyk.

Innymi słowy, Fundusz co prawda sam
udzielał preferencyjnych pożyczek, ale niekiedy
musiał odsyłać zainteresowanych do dalszego
pośrednika. Zarząd województwa zapropono-
wał rozwiązanie tego problemu, biorąc pod
uwagę wytyczne Komisji Europejskiej. Plan
zakładał, że K-PFP skoncentruje się teraz tylko
na udzielaniu pożyczek i prowadzeniu inkuba-
torów przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Toru-
niu, Włocławku i Inowrocławiu, a jako „fundusz
funduszy” będzie występowała nowa, wydzie-
lona z niego spółka. 

– Tu chodzi o mały podmiot, który będzie
wyodrębniony organizacyjnie od K-PFP po to, aby
zarządzał środkami, wybierał kolejnych pośred-
ników i tworzył bazę kapitałową do ewentual-
nego utworzenia w przyszłości regionalnego
banku rozwoju – referował radnym wojewódz-
twa skarbnik Adamczyk. 

Dyskutowano o tym na sesji, utworzenie
nowej spółki wymaga bowiem zgody sejmiku.
Radni dali zielone światło do tego, by z K-PFP
wydzielić nową spółkę o podobnej nazwie – Ku-
jawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju (K-PFR). Po-
wołanie takiej instytucji w ogóle nie obciążyło
budżetu województwa, K-PFR ma korzystać
z majątku i doświadczeń K-PFP. 

– Uczestniczyłem w delegacji do landu Sa-
ksonia-Anhalt, miast Halle i Magdeburg. Warto
uczyć się od innych. W tym landzie powołany
został bank inwestycyjny, który działa w po-
dobny sposób w jaki ma działać K-PFR – zachę-
cał do głosowania „za” radny Waldemar
Przybyszewski. – Niemcy postawili na własny
bank, który wspiera przedsiębiorczość, promuje
rozwój i wpływa na zmiany modelu funkcjono-
wania gospodarki. Magdeburg, jak pamiętamy,
był bardzo zniszczony po II wojnie światowej.
Land w dawnych granicach Niemieckiej Repub-
liki Demokratycznej dziś staje na nogi m.in. dla-
tego, że powołano taki bank, że nie urzędnicy
decydują o udzieleniu wsparcia, a jednostka
niezależna. 

4 kwietnia br. sąd zarejestrował K-PFR jako
nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wszystkie udziały w niej objął samorząd woje-
wództwa. Prezesem został Przemysław Woliń-
ski, jednocześnie prezes K-PFP, a siedzibą został
Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości przy
ul. Przedzamcze 8 w Toruniu.

Do końca czerwca br. zarząd województwa
zamierza podpisać z K-PFR umowę, na mocy
której nowa spółka zostanie kolejnym, obok
BGK, „funduszem funduszy”. Jej rolą ma być za-

rządzanie systemem instrumentów zwrotnych
na działania innowacyjne dla firm. Do dyspozy-
cji ma mieć więcej niż BGK, bo 103,5 mln euro. 

Europejski Bank 
Inwestycyjny
Trze cim me ne dże rem in stru men tów fi nan so -
wych w Ku jaw sko-Po mor skim we dług pla nu
zo sta nie Eu ro pej ski Bank In we sty cyj ny z Luk -
sem bur ga. Uni j ny bank jest już zna ny w na -
szym re gio nie. Wła dze wo je wódz twa za cią gnę ły
w nim trzy kre dy ty na in we sty cje w służ bie zdro-
 wia, na si urzęd ni cy na zy wa ją je po pro stu EBI I,
EBI II i EBI III, bank uży wa zaś na zwy „Ku jaw sko-
Po mor skie He al thca re Pro gram”, czy li ku jaw -
sko-po mor ski pro gram opie ki zdro wot nej.
Rów nież w EBI kre dyt za cią gnę ły wła dze To ru -
nia, któ re po trze bo wa ły wkła du włas ne go na
bu do wę mo stu gen. Za wac kiej. 

Te raz EBI ma wy stą pić w in nej ro li. Wo je -
wódz two chce po wie rzyć mu w ra mach pro jek -
tu „Fun dusz dla sek to ra ener gii” 60 mln eu ro
z pu li na in stru men ty fi nan so we. Na stęp nie
bank bę dzie szu kał pro fe sjo nal nych po śred ni -
ków, któ rzy roz dys po nu ją te pie nią dze w for mie
zwrot nej. 

Do me ną EBI ja ko „me na dże ra fun du szu fun-
 du szy” w Ku jaw sko-Po mor skiem ma być zie lo na
gos po dar ka, czy li od na wial ne źró dła ener gii
oraz zwię ksze nie efek tyw no ści ener ge tycz nej.
Tu osta tecznymi be ne fi cjen ta mi pie nię dzy bę dą
nie tyl ko fir my za in te re so wa ne eko lo gicz ny mi
roz wią za nia mi ener ge tycz ny mi, ale też np.
wspól no ty i spół dziel nie, któ re po trze bu ją środ-
 ków na ter mo mo der ni za cję obiek tów. Po nad to
przed się bior cy, jed nost ki ad mi ni stra cji rzą do -
wej i sa mo rzą do wej oraz or ga ni za cje po za rzą -
do we bę dą mog ły sko rzy stać z po ży czek
prze zna czo nych na fi nan so wa nie bu do wy lub
mo der ni za cji in sta la cji słu żą cych do pro duk cji,
prze twa rza nia i ma ga zy no wa nia ener gii elek-
 trycz nej po cho dzą cej z od na wial nych źró deł
ener gii. Rów nież umo wa wo je wódz twa z EBI
ma być pod pi sa na przez za rząd wo je wódz twa
do koń ca czer wca br. 

strumentach

DZIĘKI ŚRODKOM PRZEKAZANYM PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU,
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO UDZIELI WSPARCIA DLA FIRM 
NA PROWADZENIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH fot. Jacek Smarz 

”Unijna inicjatywa JEREMIE 
to skrócona nazwa „wspólnych
europejskich zasobów 
dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw”, w języku 
angielskim „Joint European 
Resources for Micro 
to Medium Enterprises”. 
W naszym województwie 
przeznaczono na nią prawie 
40 mln zł z poprzedniego RPO 
na lata 2007-2013.

”W ramach naszego RPO 
na uruchomienie zwrotnych
instrumentów finansowych
przeznaczyliśmy w sumie
ponad 900 milionów złotych.
To pieniądze, którymi można
wielokrotnie obracać, 
co pozwala na generowanie
większego strumienia 
środków inwestycyjnych 
– tłumaczy marszałek 
Piotr Całbecki.
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Re gio nal nym Pro gra mie Ope ra -
cyj nym na la ta 2014-2020 Ku jaw -
sko-Po mor skie ma 2,23 mld eu ro.
Urząd Mar szał kow ski roz dzie la te
pie nią dze we dług kry te riów, któ -

re ak cep tu je Ko mi tet Mo ni to ru ją cy – kil ku dzie się -
cio o so bo we gre mium zło żo ne z przed sta wi cie li
sze re gu śro do wisk, ob ra du ją ce pod prze wod nic -
twem mar szał ka wo je wódz twa. Za twier dze nie
kry te riów kon kur so wych ozna cza, że wkrót ce na
stro nie rpo.ku jaw sko-po mor skie.pl uka żą się
ogło sze nia o na bo rach wnio sków do ta cyj nych.
Przy jrzyj my się więc, czym zaj mo wał się Ko mi tet
Mo ni to ru ją cy na osta t nim po sie dze niu. 

Dwa kon kur sy wod no-
-ście ko we
16,6 mln zł zo sta nie roz dzie lo nych na in fra -
struk tu rę wod no-ście ko wą w gmi nach uczest-
 ni czą cych w Zin te gro wa nych In we sty cjach
Te ry to rial nych Byd gosz czy, To ru nia oraz są sied -
nich jed no stek. O do ta cję mo gą wy stę po wać sa-
 mo rzą dy, a tak że ich związ ki, sto wa rzy sze nia
i jed nost ki or ga ni za cyj ne. Be ne fi cjen tem mo że
zo stać tak że przed się bior stwo re a li zu ją ce za da -
nia pu blicz ne w za kre sie gos po dar ki wod no-ście -
ko wej, a w przy pad ku in we sty cji pla no wa nych
w for mu le par tner stwa pu blicz no-pry wat ne go
– tak że par tner pry wat ny.

Pie nią dze z te go kon kur su moż na prze zna czyć
m.in. na ka na li za cję, oczysz czal nie ście ków, sy ste -
my za o pa trze nia w wo dę, a tam, gdzie bu do wa
ka na li za cji jest nie za sad na z przy czyn tech nicz -
nych lub eko no micz nych – na przy do mo we oczysz-
 czal nie ście ków. Na bór wnio sków pla no wa ny jest
już w maju br. Rów nież w ma ju roz pocz nie się na -
bór wnio sków o do fi nan so wa nie w ana lo gicz nym
kon kur sie, ale do ty czą cym in we sty cji w gmi nach,
któ re nie na le żą do ZIT. W nim do po dzia łu bę dzie
wię ksza kwo ta – pra wie 26 mln zł. 

Wspar cie na dzie dzic two 
kul tu ro we
In ny kon kurs w ra mach ZIT do ty czy zwię ksze nia
atrak cyj no ści obiek tów kul tu ry. Roz po czę cie na-
 bo ru wnio sków pla no wa ne jest w czerwcu br.
Do po dzia łu bę dzie 14,3 mln zł. 

Z tej pu li moż na się gnąć po do ta cje na pra -
ce kon ser wa tor skie, re sta u ra tor skie lub bu do -

wla ne w za byt kach, ich oto cze niu lub w cen -
nych ze wzglę dów hi sto rycz nych ob sza rach po-
 prze my sło wych. Przy dzie la ne bę dą też do ta cje
na kon ser wa cję za byt ko wych dzieł sztu ki i ar -
chi wa liów. W kon kur sie wspie ra ne bę dą też
pro jek ty obej mu ją ce prze bu do wę lub roz bu do -
wę ist nie ją cej in sty tu cji kul tu ry wraz z za ku -
pem wy po sa że nia zwią za ne go z pro wa dze niem
dzia łal no ści kul tu ral nej i edu ka cyj nej. Wspie ra -
ne bę dą też dzia ła nia in for ma cyj no-pro mo cyj -
ne to wa rzy szą ce po wyż szym pro jek tom.
Kul tu ral ne do ta cje z te go kon kur su nie są jed-
 nak dla pod mio tów pry wat nych – star to wać
mo gą wy łącz nie sa mo rzą dy oraz ich związ ki,
sto wa rzy sze nia i jed nost ki or ga ni za cyj ne. 

Gmi no, za łóż park!
Tak że sa mo rzą dow cy z te re nu ob ję te go ZIT bę -
dą mo gli wy stą pić o do ta cję w kon kur sie do ty -
czą cym śro do wi ska na tu ral ne go, któ ry ma
wspie rać m.in. miej ską zie leń. Jest pla no wa ny
na czer wiec br., a do po dzia łu bę dzie pra wie 
7,8 mln zł. 

Jed nym z ty pów pro jek tów, któ ry moż na
zgło sić, jest two rze nie par ków, ogro dów bo ta -
nicz nych i in nych cen trów ochro ny róż no rod no -

ści bio lo gicz nej, za rów no w mia stach, jak i na
ob sza rach pod miej skich. Do to wa ne bę dą też
przed sięw zię cia zwią za ne z zie lo ną in fra struk -
tu rą (mo że to być np. ogród bę dą cy in te gral ną
czę ścią osie dla), two rze niem lub od na wia niem
szla ków przy rod ni czych i ście żek edu ka cyj nych,
ochro ną przy ro dy prze de wszyst kim w par kach
kra jo bra zo wych i re zer wa tach, a tak że z wła ści -
wą or ga ni za cją ru chu tu ry stycz ne go w miej -
scach pod leg łych ry go rom Usta wy o ochro nie
przy ro dy. Po ten cjal ni be ne fi cjen ci, któ rzy zgło -
szą któ ryś z po wyż szych po my słów, mo gą jed-
 no cześ nie sta rać się o pie nią dze na dzia ła nia
in for ma cyj no-edu ka cyj ne zwią za ne z pro pa go -
wa niem dzia łań proe ko lo gicz nych. 

Szpi ta le 
i szko ły za wo do we
Nie któ re pro jek ty bę dą w spie ra ne w od ręb nym,
po za kon kur so wym try bie, ale i w tym przy pad ku
Ko mi tet Mo ni to ru ją cy mu si za twier dzić, kto i na
co mo że otrzy mać do ta cję z RPO. Pro jek ty po za -
kon kur so we zo sta ły zi den ty fi ko wa ne wcześ niej
i wpi sa ne do do ku men tów pro gra mo wych bądź
stra te gicz nych.

Na osta t nim po sie dze niu za jął się m.in.
Wo je wódz kim Szpi ta lem Zes po lo nym im. L. Ry-
 dy gie ra w To ru niu, któ ry właś nie jest roz bu do -
wy wa ny kosz tem 540 mln zł. Wię kszość
pie nię dzy na ten cel po cho dzi z kre dy tu w Eu ro -
pej skim Ban ku In we sty cyj nym, ale szpi tal ma
też otrzy mać do ta cję z RPO. Mu si jed nak wy ka -
zać, że fi nan so wa ne z niej za ku py i in we sty cje
słu żą kon kret nie wska za nym świad cze niom me-
 dycz nym, np. gi ne ko lo gicz nym, pe dia trycz nym,
zwią za nym z dia gno zo wa niem i le cze niem cho-
 rób ukła du krą że nia, ukła du od de cho we go, no-
 wo twó rów.

Rów nież w try bie po za kon kur so wym udzie-
 lo ne zo sta nie wspar cie na wyż sze szkol nic two
za wo do we. Umoż li wi ono roz bu do wę, adap -
ta cję i uno wo cześ nie nie ba zy dy dak tycz nej
w szcze gól ności war szta tów i pra cow ni. Bu do -
wa no wych obiek tów do pusz czal na jest je dy -
nie wy jąt ko wo, gdy za pew nie nie in fra struk tu ry
w in ny spo sób nie jest moż li we. Szko ły, 
któ re sko rzy sta ją z pro gra mu, do dat ko wo mo gą
też sfi nan so wać z do ta cji dzia ła nia zwią za ne 
z e-edu ka cją, ta kie jak wy po sa że nie pra cow ni
w kom pu te ry.

Za wo dów ki i przed szko la z ZIT
Osob nym to rem bę dzie wspie ra ne szkol nic two
za wo do we pro wa dzo ne przez sa mo rzą dy na le żą -
ce do ZIT. W tym przy pad ku o tym, kto do sta nie
pie nią dze, zde cy du je pla no wa ny na II kwar tał br.
kon kurs, w któ rym do po dzia łu bę dzie 9,5 mln zł.
Za sa dy wy bo ru pro jek tów do do fi nan so wa nia są
po dob ne – wska za na jest roz bu do wa ba zy dy dak-
 tycz nej, a bu do wa cał kiem no wych obiek tów bę-
 dzie wspie ra na tyl ko wy jąt ko wo. 

Na ob sza rze ZIT dzię ki uni j nym pie nią dzom
po wsta ną no we miej sca przed szkol ne. O tym,
gdzie do kład nie i ile ich bę dzie, roz strzy gnie pla-
 no wa ny na dru gi kwar tał br. kon kurs. Do sa mo -
rza dow ców tra fi łącz nie pra wie 7,5 mln zł
do fi nan so wa nia. Na co moż na je prze zna czyć?
Prze de wszyst kim na obiek ty przed szkol ne lub
re a li zu ją ce in ną for mę edu ka cji dzie ci w wie ku
przed szkol nym. Sta wia nie no we go bu dyn ku od
pod staw jest do pusz czal ne tyl ko wy jąt ko wo,
wska za ne są roz bu do wy, od bu do wy i nad bu do -
wy obiek tów ist nie ją cych. Be ne fi cjent część do-
 ta cji mo że prze zna czyć na wy po sa że nie, w tym
plac za baw, a tak że dzia ła nia e-edu ka cyj ne – jak
za kup sprzę tu mul ti me dial ne go i in for ma tycz -
ne go oraz opro gra mo wa nia wy ko rzy sty wa ne go
w za ję ciach dy dak tycz nych.

Żło bek al bo nia nia
Ko lej ny kon kurs w ra mach ZIT do ty czy „go dze -
nie ży cia za wo do we go i ro dzin ne go”, a ści ślej:
„zwię ksze nia do stęp no ści miejsc świad cze nia
usług opie ki nad dzieć mi do lat 3”. Pod ty mi opi-
 sa mi kry je się m.in. za kła da nie no wych żłob ków.
Krąg po ten cjal nych be ne fi cjen tów kon kur su jest
bar dzo sze ro ki, zgła szać mo gą się nie mal
wszyst kie pod mio ty praw ne z te re nu ZIT. Wy klu-
 czo ne są tyl ko oso by fi zycz ne, ale i one mo gą
ubie gać się o do ta cję, je śli pro wa dzą dzia łal -
ność gos po dar czą lub oświa to wą

Kon kurs jest pla no wa ny na czer wiec br., a do
po dzia łu bę dzie 3,5 mln zł. Moż na wy stą pić o pie -
nią dze na two rze nie no wych miejsc opie ki nad
ma ły mi dzieć mi i do sto so wa nie ich do po trzeb
dzie ci z nie peł no spraw no ścia mi. Do pusz czal ne są
też pro jek ty zwią za ne z in ną for mą opie ki nad ma-
 lu cha mi: szko le nia za wo do we dzien ne go opie ku -
na i nia ni oraz po kry cie kosz tów wy na gro dze nia
opie ku na dzien ne go za trud nio ne go przez gmi nę.

Od żłobków po miejskie parki,
czyli na co pójdą dotacje

W najbliższych 
miesiącach w naszym
regionie rozpoczną się
nabory wniosków 
o dotacje na szereg
różnorodnych 
przedsięwzięć. 
Instytucje, 
a także prywatni
przedsiębiorcy, mogą
starać się o pieniądze
na żłobki, a samorządy
– np. na zieleń 
miejską i konserwację 
zabytków.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WARLUBIU W POWIECIE
ŚWIECKIM fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego

W RAMACH OFERTY USŁUG SPOŁECZNYCH 
NA RZECZ RODZIN Z DZIEĆMI DO LAT 3 
POWSTANĄ NOWE MIEJSCA W ŻŁOBKACH 
I KLUBACH DZIECIĘCYCH fot. Andrzej Goiński


