
TO MASZ CIE CHOŃ SKI

Utar ło się, że o uni j ne pie nią dze naj le piej sta -
rać się w Bruk se li, pew ne de cy zje za pa da ją
w War sza wie, a pie nią dze przy pa da ją ce na
wo je wódz two są dzie lo ne w To ru niu. Fak -
tycz nie, w tych mia stach dzia ła ją in sty tu cje
za rzą dza ją ce kon kret ny mi pro gra ma mi. Jest
jed nak pew na pu la środ ków dzie lo na na po -
zio mie gmin i po wia tów. Po te pie nią dze nie
trze ba zgła szać się do mi ni stra lub mar szał -
ka, a do Lo kal nej Gru py Dzia ła nia (LGD). 

W ca łym wo je wódz twie jest ich 28. To fun -
da cje lub sto wa rzy sze nia, na ich cze le sto ją
lu dzie zna ni w swo ich miej scach za miesz ka -
nia – np. wój to wie, dzia ła cze spo łecz ni, przed -
sta wi cie le śro do wi ska gos po dar cze go. Nie
dys po nu ją pie niędz mi na wiel kie in we sty -
cje, mo gą za to do to wać mniej sze dzia ła nia,
szcze gól nie zwią za ne z re wi ta li za cją spo łecz -
ną jak: bu do wa świet li cy na wsi, za ję cia dla
dzie ci z ro dzin do tknię tych ubó stwem, szko -
le nia za wo do we dla bez ro bot nych.

Nie zra żaj my się na zew nic twem 
Szu ka jąc w in ter ne cie in for ma cji o LGD, moż -
na tra fić na opi sy na szpi ko wa ne spe cja li stycz -
nym słow nic twem. To, czym się zaj mu ją, fa -
cho wo na zy wa się „Roz wo jem Lo kal nym Kie -
ro wa nym przez Spo łecz ność”, w skró cie
RLKS. Jed na z de fi ni cji gło si, że jest to „in -
stru ment słu żą cy re a li za cji po li ty ki te ry to -
rial nej”. Ty mi okre śle nia mi nie na le ży się
zra żać. Mar sza łek wo je wódz twa Piotr Cał -
bec ki ideę LGD wy kła da w pro sty spo sób
– po rów nu je ją do bud że tu oby wa tel skie go.
To ta ki bud żet, w któ rym miesz kań cy, a nie
wła dza, de cy du ją, jak wy dać pu blicz ne
– w tym wy pad ku uni j ne – pie nią dze.

– Zwy kli miesz kań cy nie bę dą od czu wać,
z ja kie go fun du szu ko rzy sta ją, nie bę dą mu sie -
li na wet się za poz na wać ze spe cy fi ką uni j nych
pro gra mów – mó wi mar sza łek. – Eli mi nu je my
zbęd ną pa pie ro lo gię, ge hen nę ad mi ni stra cyj -
ną. Ja ko urząd do fun du szy uni j nych już się
przy zwy cza i liś my, ale dla wie lu lu dzi, któ rzy
mie li by ko rzy stać z nich po raz pierw szy, być
mo że jest to ba rie ra nie do prze sko cze nia.

Miesz kań cy mniej szych miej sco wo ści
z LGD mo gli się już oswo ić, ta kie fun da cje i sto -
wa rzy sze nia dzia ła ły u nich w po przed nim
sied mio let nim roz da niu uni j nych fun du szy.
– Dzię ki wam zmie ni ła się na sza wieś, zmie ni -
ły się ma łe mia ste czka – mó wił do ich przed -
sta wi cie li na nie daw nym spot ka niu w To ru -
niu Ry szard Bo ber, prze wod ni czą cy sej mi ku
wo je wódz twa i go rą cy orę dow nik LGD. 

W obec nym roz da niu uni j nych pie nię dzy
na la ta 2014-20 „wiej skie” gru py kon ty nu u ją
dzia łal ność lub zor ga ni zo wa ły się od no wa,

do łą czy ły też do nich do tąd nie zna ne gru py
„miej skie”. Nie ma obec nie w wo je wódz twie
gmi ny, w któ rej nie dzia ła ła by ja kaś LGD. 

Two rzą je przed sta wi cie le czte rech sek -
to rów: zwy kli miesz kań cy, przed się bior cy,
or ga ni za cje po za rzą do we i sa mo rząd lo kal -
ny. Udział każ de go z nich nie mo że prze kro -
czyć 49 proc. Or ga ni za cje ro dzą się zwy kle
z ini cja ty wy ak ty wi stów spo łecz nych i urzę -
dów miast i gmin. Mu szą za chę cić do idei
wię kszą gru pę człon ków, na pi sać sta tut, wy -
brać wła dze i za re je stro wać się w są dzie. Ko -
lej nym kro kiem jest stwo rze nie stra te gii,
któ ra okre śla, w ja ki spo sób bę dą wy da wać
pu blicz ne pie nią dze. Ta ki do ku ment nie po -
wsta je zza biur ka, wy ma ga ny jest sze reg
spot kań kon sul ta cyj nych z miesz kań ca mi.
Na ko niec opi niu je go Urząd Mar szał kow -
ski, m.in. spraw dza, czy za ło że nia LGD są
zgod ne z do ku men ta mi stra te gicz ny mi wo -
je wódz twa. 

121 mln eu ro do po dzia łu
W Ku jaw sko-Po mor skiem ten pro ces ma my
już za so bą – stra te gie wszyst kich 28 LGD są
go to we i za o pi nio wa ne, a mar sza łek po wie -
rzył gru pom uni j ne pie nią dze. Łącz nie to 121

mln eu ro, czy li ok. pół mi liar da zło tych. Ko -
rzy stał aż z czte rech uni j nych fun du szy. Naj -
wię cej 76 mln eu ro po cho dzi z Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go.

LGD wy glą da ją ina czej w mia stach po wy -
żej 20 tys. miesz kań ców, a ina czej na wsiach
i w ma łych mia ste czkach. – Spe cy fi ka miast
jest ta ka, że bę dą w nich po trzeb ne pro jek ty
o cha rak te rze mięk kim, spo łecz ne. Nie bę -
dą to za da nia in we sty cyj ne. Pie nią dze bę dzie
moż na wy dać na bez poś red nią współ pra cę
z ludź mi – za po wia da mar sza łek Cał bec ki. 

– Gru py „wiej skie”, a więc po za mia sta mi
li czą cy mi po wy żej 20 tys. miesz kań ców, do tej
re wi ta li za cji spo łecz nej mo gą do ło żyć pew ne
dzia ła nia zwią za ne z re wi ta li za cją „twar dą”.
Wszyst kie mu szą być ze so bą zgra ne i się uzu -
peł niać – do da je Mał go rza ta Wiś niew ska, za -
stęp ca dy rek to ra de par ta men tu zdro wia i po -
li ty ki spo łecz nej wUrzę dzie Mar szał kow skim.

– W ob sza rze gos po dar czym LGD bę dą
mia ły moż li wość dwo ja kie go dzia ła nia. Po
pier wsze bę dą wspie rać in ku ba to ry przed -
się bior czo ści, po dru gie – mi kro przed się bior -
stwa – mó wi Bar ba ra Je sio now ska, za stęp ca
dy rek to ra de par ta men tu roz wo ju re gio nal -
ne go w Urzę dzie Mar szał kow skim.

Umo wy pod pi sa ne
19 ma ja br. w Cen trum Kul tu ral no-Kon gre so -
wym Jor dan ki w To ru niu przed sta wi cie le
wszyst kich LGD pod pi sa li zmar szał kiem umo -
wy, na pod sta wie któ rych przez naj bliż sze kil -
ka lat bę dą po śred ni czyć w wy da wa niu uni j -
nych pie nię dzy, m.in. ogła szać kon kur sy na
gran ty dla firm i or ga ni za cji po za rzą do wych.

– Bar dzo dzię ku ję, bo po pro stu od cią ża -
cie nas z pra cy. Za wsze wie dzia łem, że naj -
wię ksza wie dza o tym, jak wy da wać środ ki
na lo kal ny roz wój, jest tam, gdzie pro jek ty po -
win ny być re a li zo wa ne – mó wił mar sza łek.
– Prze ka zu je my pań stwu kom pe ten cje w ogła -
sza niu kon kur sów na re a li za cję pro jek tów
i wy ła nia niu zwy cięz ców. Pro szę, aby wie ści
o kon kur sach do cie ra ły do jak naj szer szej
gru py miesz kań ców. Wie rzę w du cha oby wa -
tel skie go ak ty wi zo wa nia się na po zio mie lo -
kal nym. Je śli tej ak tyw no ści, wia ry w suk ces
nie bę dzie wśród przed się bior ców i zwy kłych
miesz kań ców, to wiel kie in we sty cje nie bę dą
ni ko mu słu ży ły i nie bę dą wie le war te. �

O tym, jakie LGD działają w Kujawsko-
-Pomorskiem, komu i na co mogą przyznać
pieniądze, piszemy na kolejnych stronach. 
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Fe sti wal Sma ku co ro ku ścią ga 
do Grucz na mi łoś ni ków 
re gio nal nej kuch ni. 
Uczestniczą w nim m.in. LGD

BEZ PAPIEROLOGII I GEHENNY
Po pieniądze unijne na niewielkie przedsięwzięcia dla miejscowych społeczności nie trzeba daleko
jeździć. W Kujawsko-Pomorskiem nie ma gminy, w której nie istniałaby jakaś Lokalna Grupa Działania. 
To miejscowe organizacje, które pośredniczą w wydawaniu ok. 121 mln euro
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Brakuje pomysłów, jak
zagospodarować czas
dzieciom. Nie możemy
zbudować im placu
zabaw, ale możemy
opłacić osobę lub
stowarzyszenie, nawet
świetlicę, które się nimi
zajmie – mówi prezes
Lokalnej Grupy Działania
„Dla Miasta Torunia”.

ROZ MO WA Z
JĘ DRZE JEM
BIN KOW SKIM*
TO MASZ CIE CHOŃ SKI: Lo kal ne
Gru py Dzia ła nia to no wość dla
miesz kań ców miast. 
JĘ DRZEJ BIN KOW SKI: Fak tycz nie,
wcześ niej ist nia ły tyl ko na ob sza -
rach wiej skich, ale tam na praw dę
mia ły zna cze nie. Fe sti wal Sma ków
w Grucz nie to właś nie przy kład za -
an ga żo wa nia Lo kal nych Grup Dzia -
ła nia i or ga ni za cji po za rzą do -
wych.Wiej skie LGDko rzy sta ją zkil -
ku fun du szy, m.in. zPro gra mu Roz -
wo ju Ob sza rów Wiej skich, nato -
miast te w mia stach są fi nan so we
wy łącz nie z Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo łecz ne go. Po dej mie my więc
dzia ła nia tro sze czkę in ne, adre so -
wa ne do osób wy klu czo nych lub
za gro żo nych wy klu cze niem. Na
pew no nie da my ra dy zor ga ni zo -
wać ta kie go fe sti wa lu.
LGD dy stry bu u je środ ki uni j ne.
Na co je prze zna czy?

– Okre śla to nasz do ku ment ba -
zo wy – lo kal na stra te gia roz wo ju.
Prze de wszyst kim wska zu je ob -
szar na sze go dzia ła nia. Nie jest to
ca ły To ruń, bo prze pi sy uni j ne na -
rzu ci ły nam li mit 150 tys. miesz -
kań ców. Mu sie liś my od rzu cić
dziel ni ce, w któ rych wy klu cze nie
jest naj mniej sze, bra liś my pod
uwa gę ta kie wskaź ni ki jak: licz ba
bez ro bot nych, po ziom dzia łal no -
ści gos po dar czej, licz ba osób ko -
rzy sta ją cych z po mo cy spo łecz -
nej, eks mi sje z miesz kań, prze stęp -
czość. Nie za ła pa ły się Cheł miń -
skie Przed mie ście, Kasz czo rek
i Skar pa. Nie ozna cza to, że w tych
dziel ni cach nie wy stę pu ją prob le -

my, mu sie liś my jed nak ope ro wać
jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi mia -
sta i nie mo gliś my np. wy o dręb -
nić czę ści Cheł miń skie go, w któ -
rej spo łecz ne wy klu cze nie jest naj -
wię ksze.

Na sze dzia ła nia mu szą być skie -
ro wa ne do osób wy klu czo nych lub
za gro żo nych wy klu cze niem, tj. ko -
rzy sta ją cych z po mo cy spo łecz nej,
uza leż nio nych od al ko ho lu i nar -
ko ty ków, nie peł no spraw nych, nie -

let nich za gro żo nych de mo ra li za -
cją, po wra ca ją cych z za kła dów kar -
nych, dłu go trwa le bez ro bot nych,
ro dzin z dziec kiem nie peł no spraw -
nym i bez dom nych lub wy klu czo -
nych z do stę pu do miesz kań. 

Ma my trzy spo so by wy da wa -
nia pie nię dzy uni j nych. Pierw szy
to pro jek ty włas ne, na tym eta pie
nie ma my jesz cze opra co wa nych
kon kret nych pro po zy cji. Dru gi
– i na to kła dzie my naj wię kszy na -
cisk – to pro jek ty gran to we. Bę dzie -
my ogła szać i roz strzy gać kon kur -
sy na wspar cie do 50 tys. zł lub – je -
że li pro jekt łą czy się ze wzro stem
za trud nie nia – do 150 tys. zł. Trze -
ci spo sób to tzw. pro jek ty in dy wi -
du al ne o war to ści od 100 tys. zł.
W ich wy pad ku to sa mo rząd wo -
je wódz twa osta tecznie de cy du je,
któ ry pro jekt zo sta nie do fi nan so -
wa ny.
Kto mo że sta rać się o pie nią dze?

– Przed się bior cy, or ga ni za cje po -
za rzą do we i sa mo rzą dy lub ich jed -
nost ki, a więc np. Miej ski Oś ro dek
Po mo cy Ro dzi nie. Ta kiej moż li wo -
ści nie ma ją gru py nie for mal ne ani
oso by fi zycz ne. Wy ma ga ny jest
wkład włas ny wwy so ko ści 15 proc.,
ale spo dzie wa my się, że Urząd Mar -
szał kow ski ob ni ży go do 5 proc. Nie
mu si być pie nięż ny, mo że to być np.
pra ca wo lon ta riu szy. 
LGD jest dość mło da, wie le osób
mo że jesz cze o niej nie wie dzieć.
Ja ki jest tryb jej pra cy?

– Ja ko sto wa rzy sze nie dzia ła od
grud nia ub.r. Do koń ca czer wca br.
za trud ni my dy rek to ra biu ra, on
skom ple tu je zes pół. Wte dy też
ogło si my adres na szej sie dzi by, któ -
ra bę dzie otwar ta dla wszyst kich

miesz kań ców. Za da niem pra cow -
ni ków biu ra oprócz spraw or ga ni -
za cyj nych bę dzie in for mo wa nie
i po ma ga nie wszyst kim po ten cjal -
nym be ne fi cjen tom. Pra ce or ga ni -
za cyj ne są dość żmud ne, są dzę
więc, że do pie ro pod ko niec ro ku
bę dzie my ogła szać pier wsze kon -
kur sy – bę dą do ty czy ły two rze nia
świet lic śro do wi sko wych i klu bów
mło dzie żo wych oraz po rad nic twa
i pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo -
do wych.
Jakie by ły po cząt ki LGD?

– Zwró ci łem na nią uwa gę w2014
r., mia łem wcześ niej stycz ność
z wiej ski mi gru pa mi. Za in te re so -
wa ło się też mia sto, za wsze człon -
kiem LGD mu si być sa mo rząd. La -
tem 2015 r. pier wsze dzia ła nia pod -
ję ła Ra da Dzia łal no ści Po żyt ku Pu -
blicz ne go przy pre zy den cie mia -
sta, któ ra z urzęd ni ka mi pra co wa -
ła nad sta tu tem LGD. Na stęp -
nie pre zy dent To ru nia w kon kur -
sie wy brał pod miot pi szą cy stra te -
gię – zo sta ło nim Sto wa rzy sze nie
In sty tut Roz wo ju i Ini cja tyw Spo -
łecz nych. Po tem od by ło się ze bra -
nie za ło ży ciel skie, na któ rym przy -
ję to sta tut i wy bra no wła dze: za -
rząd, ko mi sję re wi zyj ną i ra dę pro -
gra mo wą, któ rej za da niem bę -
dzie wy bór pro jek tów. Po ze bra niu
za re je stro wa liś my sto wa rzy sze nie,
a w lu tym br. zło ży liś my w Urzę -
dzie Mar szał kow skim lo kal ną stra -
te gię roz wo ju. Na ko niec kwiet nia
przy jął ją za rząd wo je wódz twa, ze
wszyst kich miej skich stra te gii zo -
sta ła oce nio na naj wy żej. Na -
sza LGD ma już po nad 100 człon -
ków. To sto wa rzy sze nia, przed się -
bior cy, miesz kań cy i mia sto.
Ja kie są ko rzy ści z dzia łal no ści
w LGD?

– Człon ko wie ko rzy sta ją cy z do -
radz twa i szko leń LGD mo gą
być pre mio wa ni przy nie któ rych
kon kur sach gran to wych, po za tym
ma ją szyb szy do stęp do in for ma cji
oraz wpływ na fun kcjo no wa nie sto -
wa rzy sze nia. Zor ga ni zu je my szko -
le nia dla wszyst kich po ten cjal -
nychbior ców gran tów ista łe po rad -
nic two wbiu rze, nie trze ba być więc
na szym człon kiem, by apli ko wać,
ale na pew no to uła twia za da nie.
Jak prze bie ga ły pra ce nad stra te -
gią?

– Pi sa ło ją Sto wa rzy sze nie In -
sty tut Roz wo ju i Ini cja tyw Spo łecz -
nych, z tym że wy ma ga ło to sze ro -
kich kon sul ta cji. Mie liś my spot ka -
nia w gru pach, an kie ty in ter ne to -
we i pa pie ro we, wy wia dy z li de ra -
mi spo łecz ny mi, ale też 17 spot kań
w każ dej dziel ni cy. Na każ dym by -
ła ma pa, na któ rej by ło moż na za -
zna czyć wy stę pu ją ce w da nym
miej scu prob le my. Nie wszyst kim
mo że my za ra dzić, bo nie wol no
nam re a li zo wać pro jek tów in fra -
struk tu ral nych. Po zy tyw nie za sko -
czy ła mnie du ża licz ba osób chęt -
nych do dzia ła nia spo łecz ne go.
Ja kie kwe stie po ja wia ły się na
ma pach?

– Wśród naj czę ściej wy mie nia -
nych prob le mów spo łecz nych by -
ło za śmie ca nie oko li cy i zbie rac -
two, bez ro bo cie, wi docz ne róż ni -
ce w sta tu sie eko no micz nym
miesz kań ców, nie wy star cza ją ca
współ pra ca są siedz ka i obo jęt -
ność, wan da lizm i prze stęp czość
oraz al ko ho lizm. Bar dzo czę sto,
szcze gól nie na Sta rów ce i Byd go -
skim, czy li dziel ni cach mi naj bliż -
szych, po ja wiał się prob lem trud -
nej mło dzie ży i dzie ci na ra żo nych
na de mo ra li za cję, któ ry prze wi -
jał się też w in nych czę ściach mia -
sta. Miesz kań cy wska zu ją na de -
fi cyt miejsc do ak tyw ne go spę dza -
nia cza su. Mło dzi ma ją al ter na ty -
wę: al bo sie dzieć w do mu i ba wić
się kom pu te rem, o ile go ma ją, al -
bo zejść na złą dro gę. Jest du żo
świet nych sto wa rzy szeń, osób
i ani ma to rów dzia ła ją cych w tym
ob sza rze, jed nak na dal wy stę pu -
je de fi cyt po my słów, jak ten czas
za gos po da ro wać.
Ta ki prob lem LGD mo że roz wią -
zać, ale da jąc pie nią dze na za ję -
cia, a nie na plac za baw?

– Do kład nie. Nie mo że my zbu -
do wać pla cu za baw, ale mo że my
op ła cić oso bę lub sto wa rzy sze nie,
na wet świet li cę, któ ra zaj mie się
dzieć mi. �

ROZMAWIAŁ TO MASZ CIE CHOŃ SKI

* Jędrzej Binkowski jest toruńskim
społecznikiem oraz przedsiębiorcą
z branży zarządzania
nieruchomościami. Od grudnia
2015 r. prezes LGD „ Dla Miasta
Torunia”. 

WY KLU CZYĆ Z WY KLU CZE NIA

W wo je wódz twie jest 28 Lo kal nych
Grup Dzia ła nia. 
Miej skie: Cheł mno, Mia sta Brod -
ni cy, Gru dziądz ki Spich lerz, Ino -
wro cław, Mia sto Wło cła wek, Dla
mia sta To ru nia, Byd go ska Dwie
Rze ki. 
Po zo sta łe: +Par tner stwo dla Kraj -
ny i Pa łuk: Kcy nia, Mro cza, Na kło
nad No te cią, Sad ki, Szu bin; +Bo ry
Tu chol skie: gmi ny Cek cyn, Go sty -
cyn, Kę so wo, Lu bie wo, Śli wi ce, Tu -
cho la; +Ra zem dla Po wia tu Ra dzie -

jow skie go: By toń, Do bre, Osię ci ny,
Piotr ków Kuj. (mia sto i gmi na), To -
pól ka, Ra dzie jów (mia sto i gmi na);
+Pa łu ki Wspól na Spra wa: Bar cin,
Gą sa wa, Ła bi szyn, Ja no wiec Wlkp.,
Ro go wo, Żnin +Na sza Kraj na: Ka -
mień Kra jeń ski, Sę pól no Kra jeń -
skie, Soś no, Więc bork; +Do rze cza
Zgło wią czki: Ba ru cho wo, Bo nie wo,
Brześć Kuj., Cho ceń, Cho decz, Iz -
bi ca Kuj., Fa bian ki, Ko wal (mia sto
i gmi na), Lu ba nie, Lu bień Kuj., Lu -
bra niec, Wło cła wek (mia sto); +Zie -
mia Go ty ku: Cheł mża (mia sto igmi -
na), Łu bian ka, Ły so mi ce, Pa po wo
Bi sku pie; +Gmin Do brzyń skich Re -

gion Pół noc:Ry pin (miasto i gmina),
Brzu ze, Ro go wo, Skrwil no, Wą -
pielsk; +Par tner stwo dla Zie mi Ku -
jaw skiej: Alek san drów Kuj. (mia -
sto i gmi na), Bąd ko wo, Cie cho ci -
nek, Ko neck, Nie sza wa, Ra cią żek,
Wa ga niec, Za krze wo; +Czar no ziem
na So li: Dą bro wa Bi sku pia, Gniew -
ko wo, Ino wro cław, Ja ni ko wo, Krusz -
wi ca, Pa kość, Ro je wo, Złot ni ki Kuj.;+
Zie mia Wą brze ska: Wą brzeź no
(mia sto i gmina), Dę bo wa Łą ka,
Książ ki; +Trzy Do li ny: Bia łe Bło ta,
Dobrcz, Ko ro no wo, No wa Wieś
Wiel ka, Osiel sko, Si cien ko, So lec
Kuj.; +Vi stu la Ter ra Cul men sis Roz -

wój przez Tra dy cję: Cheł mno, Gru -
dziądz, Gru ta, Li se wo, Ła sin (mia -
sto igmi na), Płuż ni ca, Ra dzyń Cheł -
miń ski (mia sto i gmi na), Ro góź no,
Stol no, Świe cie nad Osą; + Za ko le
Dol nej Wi sły: Dą bro wa Cheł miń -
ska, Ki je wo Kró lew skie, Uni sław,
Zła wieś Wiel ka; + Gmin Do brzyń -
skich Re gion Po łud nie: Do brzyń
nad Wi słą, Tłu cho wo, War lu bie, Lip -
no, Czer ni ko wo, Bo brow ni ki,
Chrost ko wo, Mia sto Lip no, Ki kół,
Skę pe; +Gmi ny Po wia tu Świec kie -
go: Bu ko wiec, Dra gacz, Drzy cim,
Je że wo, Lnia no, No we, Osie,
Pruszcz, Świe cie, Świe ka to wo, War -

lu bie; +Są sie dzi wo kół Szla ku Pia -
stow skie go: Dą bro wa, Je zio ra Wiel -
kie, Mo gil no, Strzel no; + Do li na
Drwę cy: Cie cho cin, Go lub-Do brzyń
(mia sto i gmi na), Ko wa le wo Pom.,
Ra do min, Zbój no; +Po je zie rze Brod -
nic kie: Bar tni czka, Bo bro wo, Brod -
ni ca, Brzo zie, Górz no, Ja bło no wo
Po mor skie, Osiek, Świe dzieb nia,
Zbicz no; +Pod gro dzie To ruń skie:
Lu bicz, Ob ro wo, Wiel ka Nie szaw -
ka; +Lo kal na Gru pa Ry bac ka Na sza
Kraj na i Pa łu ki:Sę pól no Kra jeń skie,
Ka mień Kra jeń ski, Więc bork, Mro -
cza, Na kło nad No te cią, Sad ki, Szu -
bin, Żnin, Ro go wo, Gą sa wa. �

LGD w gmi nach

W konkursie na
wsparcie można
będzie dostać do

50 tys. zł
Jeżeli projekt łączy się
ze wzrostem
zatrudnienia kwota
rośnie do 

150 tys. zł 
W tzw. projektach
indywidualnych
o przyznaniu wsparcia
decyduje samorząd
województwa, 
a ich wartość 
zaczyna się od

100 tys. zł

KONKURSY 
NA WSPARCIE
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Ję drzej Bin kow ski
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Lokalne Grupy Działania
swoim zasięgiem
pokrywają całe
województwo. Niektóre
są nowe, inne dopiero
powstały. Jak działają
i czym się zajmują? 

Oto przykłady.

TO MASZ CIE CHOŃ SKI

Par tner stwo dla Kraj ny
i Pa łuk. No te cią pod prąd 
LGD Par tner stwo dla Kraj ny i Pa -
łuk obej mu je gmi ny Kcy nia, Mro -
cza, Na kło nad No te cią, Sad ki i Szu -
bin. Ma jed ną z naj dłuż szych tra -
dy cji – za czę ła się two rzyć jesz cze
przed wstą pie niem Pol ski do Unii
Eu ro pej skiej. – Nie któ rzy z na szych
człon ków jeź dzi li wte dy do Ir lan -
dii, Nie miec i przy glą da li się róż -
nym me cha niz mom. Tam tej sze
po dej ście lo kal ne bar dzo nam od -
po wia da ło. Ani sa mo rząd, ani biz -
nes, ani or ga ni za cje po za rzą do we
sa mo dziel nie nie roz wią żą wszyst -
kich prob le mów – mó wi Ry szard
Ka miń ski, wi ce pre zes Par tner stwa
dla Kraj ny i Pa łuk. 

W la tach 2007-13 gru pa re a li zo -
wa ła stra te gię „Łą czy nas No teć”,
dys po no wa ła wów czas bli sko 13 mln
zł. – Chcie liś my iść tro chę na prze -
kór cha rak te ro wi na sze go ob sza ru
i po ka zy wać go ja ko miej sce atrak -
cyj ne tu ry stycz nie – mó wi wi ce pre -
zes. – Ła twiej jest pew nie ro bić to
w Bo rach Tu chol skich czy na zam -
ku w Go lu biu-Do brzy niu, a my sta -
ra liś my się po dej mo wać ta kie ini -
cja ty wy i do fi nan so wy wać przed -
się bior ców tam, gdzie jest naj mniej
udzie lo nych noc le gów w ca łym wo -
je wódz twie, naj mniej miejsc noc -
le go wych i naj mniej tu ry stów.

LGD zre a li zo wa ła 156 przed -
sięw zięć. Fla go wym jest Eko mu -
ze um Do li ny No te ci, na gro dzo ne
w mar szał kow skim kon kur sie „Od -
kryw ca”. Te raz LGD ma no wą stra -
te gię i ok. 24 mln zł na re a li za cję.
– Bę dzie my chcie li prze de wszyst -
kim ob jąć wspar ciem gru py tzw.
de fa wo ry zo wa ne, czy li po zo sta ją -
cych bez pra cy, ma so wo ko rzy sta -

ją cych z po mo cy spo łecz nej, za -
gro żo nych ubó stwem i wy klu cze -
niem – wy li cza Do ro ta Sta nek, dy -
rek tor biu ra LGD. – Ma my też ca -
łe gro no se nio rów, któ rzy są ak tyw -
ni i do ma ga ją się dzia łań na swo ją
rzecz. Na sza stra te gia prze wi du je
rów nież roz wój przed się bior czo -
ści i wspar cie lo kal nych firm. Za -
kła da my, że ok. 40 z nich z te go sko -
rzy sta, już dziś przed się bior cy ma -
so wo do nas dzwo nią i py ta ją
o środ ki. Za o fe ru je my im atrak cyj -
ne do ta cje i po ży czki. – Z na sta wie -
nia tu ry stycz ne go, któ re przy świe -
ca ło nam w po przed nich la tach,
kie ru je my się na ha sło „Ak tyw na
i przed się bior cza Do li na No te ci”.
Przy glą da my się lu dziom, któ rzy
co ro ku wy jeż dża ją z na sze go re -
gio nu. Szu ka my po wo dów, że by
uzna li to miej sce ja ko do bre do ży -
cia – mó wi wi ce pre zes Ka miń ski. 

Sąsiedzi wokół Szlaku
Piastowskiego. Odnowić
wieś
LGD Są sie dzi wo kół Szla ku Pia -
stow skie go obej mu je gmi ny po -
wia tu mo gi leń skie go: Dą bro wa,

Je zio ra Wiel kie, Mo gil no i Strzel -
no. Dzia ła ła już w la tach 2007-13,
z pew ny mi róż ni ca mi – kie dyś by -
ła fun da cją, te raz jest sto wa rzy -
sze niem, jej bud żet wzrósł z 6 mln
zł do 16 mln zł. Jest też bo gat sza
o do świad cze nia z po przed niej
per spek ty wy unij nej, w któ rej naj -
le piej wy szły jej drob ne pro jek ty
in fra struk tu ral ne. – To wie le wy -
re mon to wa nych świet lic i pla ców
za baw – mó wi Ja ro sław Ma rek
z za rzą du sto wa rzy sze nia, tak że
se kre tarz gmi ny Strzel no. – Na -
sza no wa stra te gia by ła bu do wa -
na nie przez „gó rę”, a „od do łu”.
Wie le po my słów wy pły nę ło pod -
czas spot kań z miesz kań ca mi.

Zgod nie z uni j ny mi wy tycz ny -
mi LGD ma się sta rać po móc wy -
klu czo nym spo łecz nie. Czło nek
za rzą du LGD i za ra zem wójt Dą -
bro wy Mar cin Bar czykow ski pro -
gno zu je jed nak, że sa mo rzą dy tak
jak do tąd naj chęt niej bę dą zgła -
szać się do LGD po pie nią dze na
re wi ta li za cję wsi. – Jesz cze nam
bra ku je od no wy twar dej in fra -
struk tu ry, przy naj mniej w mo jej
gmi nie ma my tro chę rze czy w tym

za kre sie do zro bie nia i do brze by -
ło by, gdy by w no wej per spek ty -
wie moż na by ło na to prze zna czać
środ ki uni j ne – uwa ża wójt. – Wia -
do mo, że pro gra my idą w nie co
in nym kie run ku, w tej per spek ty -
wie na cisk jest jed nak na re wi ta -
li za cję spo łecz ną, a dzia ła nia in -
fra struk tu ral ne ma ją być do niej
do dat kiem. Ka na li za cji czy wo do -
cią gów już nie za bar dzo moż na
fi nan so wać, a miesz kań cy ocze -
ku ją właś nie speł nie nia ta kich pod -
sta wo wych po trzeb. Do re a li za cji
du żo nam nie zo sta ło, mam na -
dzie ję, że w naj bliż szych la tach się
z tym upo ra my.

Po je zie rze Brod nic kie. 
Na nich pa trzy Pol ska
Lo kal na Gru pa Dzia ła nia Po je zie -
rze Brod nic kie to ewe ne ment – ma
25-mi lio no wy bud żet zło żo ny ze
środ ków aż czte rech fun du szy uni -
j nych: roz wo ju re gio nal ne go, spo -
łecz ne go, rol ne go i ry bac kie go.
Prze wod ni czą cy sej mi ku wo je -
wódz twa Ry szard Bo ber żar to wał,
że LGD mu si się „moc no zor ga ni -
zo wać”, bo pa trzy na nią nie tyl ko

mar sza łek i mi ni ster stwo, ale też
ca ła Pol ska. Mar sza łek Piotr Cał -
bec ki za chwa lał zaś gru pę ja ko tę,
któ ra po tra fi przy bli żyć zwy kłym
miesz kań com na wet ma ło zna ny
Eu ro pej ski Fun dusz Mor ski i Ry -
bac ki. Gru pa sku pia się na two rze -
niu no wych przed się biorstw, mo -
der ni za cji in fra struk tu ry tu ry stycz -
nej i za gos po da ro wa niu je zior dla
ce lów re kre a cji, tu ry sty ki i kul tu -
ry. – Po nad po ło wa środ ków w ra -
mach EF MiR jest prze zna czo na
dla przed się bior ców po to, by przy -
sto so wa li się do obo wią zu ją cych
wy mo gów, jak rów nież po sze rzy -
li ofer tę usług i pro duk cji. Środ ków
nie jest na ty le du żo, by moż na by -
ło osią gnąć spek ta ku lar ne efek ty,
aczkol wiek z roz mów z ry ba ka mi
wiem, że poz wo lą na uak tyw nie -
nie ich oraz ak we nów wod nych
– mó wi pre zes LGD Bo gu sław
Błasz kie wicz, jed no cześ nie wójt
Brzo zia.

Po za Brzo ziem LGD Po je zie rze
Brod nic kie obej mu je jesz cze gmi -
ny Bar tni czka, Bo bro wo, Brod ni -
ca, Górz no, Ja bło no wo Po mor skie,
Osiek, Świe dzieb nia i Zbicz no. �

EU RO FUN DU SZE BLI SKO LU DZI

Kon ty nu u je my cykl spe cjal nych
do dat ków do „Wy bor czej”,
w któ rych in for mu je my o środ -
kach uni j nych dla na sze go wo -
je wódz twa. Uka zu ją się one
w każ dy osta t ni pią tek mie sią -
ca, emi sję osta t nie go do dat ku
za pla no wa liś my na 16 grud nia
2016 r. 

W tym cza sie za pra sza my Czy tel -
ni ków do udzia łu w kon kur sie,
w któ rym do wy gra nia jest vo u cher
wy cie czko wy o war to ści 2500 zł. 

Aby wziąć udział w kon kur sie,
wy star czy wy słać na adres kon -
kurs@to run.ago ra.pl pra cę w do -
wol nej for mu le, za ty tu ło wa ną „Jak
środ ki uni j ne zmie ni ły mo ją ja kość

ży cia”, oraz od po wie dzieć na dwa
py ta nia:

1. Co ozna cza skrót RLKS?
2. Ile Lo kal nych Grup Dzia ła nia,

łącz nie z gru pą ry bac ką, dzia ła w Ku -
jaw sko-Po mor skiem?

Spoś ród wszyst kich zgło szeń ju -
ry kon kur so we wy bie rze naj lep szą
pra cę. Zwy cięz ca zo sta nie po wia -

do mio ny o wy gra nej do 22 grud -
nia 2016 r.

Udział w kon kur sie
bio rą tyl ko te oso by, w któ -
rych zgło sze niach znaj dą się
pra wi dło we od po wie dzi na
py ta nia z dzi siej sze go lub każ -
de go na stęp ne go nu me ru do -
dat ku. � PROM

Wy sła nie pra cy jest rów -
noz nacz ne z ak cep ta cją

re gu la mi nu.
Re gu la min kon -

kur su znaj du je się
na stro nach: rpo.ku -
jaw sko-po mor -
skie.pl/pro mo cja i to -
run.wy bor cza.pl

KON KURS! Jak środ ki uni j ne zmie ni ły mo ją ja kość ży cia 
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Marszałek Piotr Całbecki 
(z lewej) podpisuje umowę
z Jarosławem Markiem 
(w środku) i Marcinem
Barczykowskim z LGD Sąsiedzi
wokół Szlaku Piastowskiego 

2,3 MLD EURO
DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
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Wkrótce Urząd
Marszałkowski ogłosi kilka
unijnych konkursów,
w których wesprze działania
podnoszące kwalifikacje
pracowników. 

Ruszą też pierwsze
przedsięwzięcia w ramach
ZIT, czyli Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych
Bydgoszczy, Torunia
i okolicznych gmin
i powiatów.

TO MASZ CIE CHOŃ SKI

Przed ogło sze niem przez Urząd Mar -
szał kow ski kon kur su o uni j ne wspar cie
z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go je go kry te ria mu si za twier dzić Ko mi -
tet Mo ni to ru ją cy. To kil ku dzie się cio o -
so bo we gre mium pod prze wod nic twem
mar szał ka, któ re czu wa nad re a li za cją
pro gra mu. Są w nim m.in. pre zy den ci
miast, przed sta wi cie le or ga ni za cji gos -
po dar czych, związ ki za wo do we.

Ko mi tet ze brał się 2 czer wca br. w Ko -
wa lu w po wie cie wło cław skim i tam za -
twier dził kry te ria, któ re poz wo lą uru -
cho mić w naj bliż szych mie sią cach pra -
wie 37 mln eu ro uni j ne go wspar cia. Kon -
kur sy bę dą ogła sza ne na stro nie rpo.ku -
jaw sko-po mor skie.pl. 

Na po moc zwal nia nym i kur sy
3 mln eu ro zo sta nie prze zna czo nych na
ła go dze nie skut ków zwol nień w przed -
się bior stwach. Pie niędz mi bę dzie za -
rzą dzał Wo je wódz ki Urząd Pra cy w To -
ru niu. Nie mo gą o nie apli ko wać oso by
fi zycz ne, ale in sty tu cje, związ ki za wo -
do we i fir my, któ re po dej mą się przy go -
to wa nia i re a li za cji pro gra mów po mo -
co wych. Wa run kiem bę dzie przed sta -
wie nie in dy wi du al ne go pla nu dzia ła nia.
W tym do ku men cie na le ży okre ślić, w ja -
ki spo sób uni j ne pie nią dze ma ją po móc
zwal nia nym pra cow ni kom. Moż na je
prze zna czyć np. na po rad nic two psy -
cho lo gicz ne, po śred nic two pra cy, szko -
le nia, kur sy, stu dia pod y plo mo we, sta -
że i prak ty ki, sub sy dio wa ne za trud nie -
nie, bez zwrot ne do ta cje na za ło że nie
włas nej fir my. 

4 mln eu ro Urząd Mar szał kow ski wy -
da na szko le nia i kur sy dla do ro słych,
za koń czo ne uzy ska niem cer ty fi ka tu.
Sza cu je, że po mo że pod nieść kom pe -
ten cje ok. 6 tys. miesz kań com wo je wódz -
twa. 70 proc. z nich sfi nan su je kur sy ję -
zy ko we, a 30 proc. szko le nia z ob słu gi
kom pu te ra. Po wsta nie sieć in sty tu cji
ofe ru ją cych ta kie wspar cie, za in te re so -
wa ni już te raz mo gą py tać o szcze gó ły
Urząd Mar szał kow ski. 

Rów nież 4 mln eu ro to pu la na gran -
ty dla tych, któ rzy chcą się uczyć za wo -
du i zdać eg za min po twier dza ją cy kwa -
li fi ka cje. – Gru pa do ce lo wa to oso by o ni -

skich kwa li fi ka cjach, szcze gól nie po 50.
ro ku ży cia i nie peł no spraw ne. Kon kurs
bę dzie po le gał na przy dzie la niu im gran -
tów. Gran to bior cy bę dą zgła sza li się do
in sty tu cji or ga ni zu ją cych kur sy za wo -
do we. Do grud nia 2018 r. za mie rza my
wspo móc tak po nad 2,6 tys. osób – mó -
wi Cze sław Fic ner, za stęp ca dy rek to ra
de par ta men tu edu ka cji w Urzę dzie Mar -
szał kow skim.

Da dzą za wód i za pła cą
Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny nie
jest je dy nym źró dłem uni j nych pie nię -
dzy. Aby fi nan so wać dzia ła nia zwię -

ksza ją ce za trud nie nie wśród mło dzie -
ży, po wstał osob ny Pro gram Ope ra cyj -
ny Wie dza Edu ka cja Roz wój (w skró -
cie PO WER – ang. „moc”). Pie nią dze
z nie go dzie lą róż ne in sty tu cje, np. urzę -
dy pra cy. 

Ko rzy sta z nie go tak że To ruń ska
Agen cja Roz wo ju Re gio nal ne go, któ ra
we współ pra cy z Byd go skim Kla strem
Prze my sło wym re a li zu je pro jekt „Bran -
ża na rzę dzio wo-prze twór cza po szu ku -
je mło dych pra cow ni ków”. Za kła da
wspar cie dla 36 mło dych miesz kań ców
Ku jaw sko-Po mor skie go w wie ku 15-24
la ta, któ rzy ma ją wy kształ ce nie za wo -
do we lub śred nie i nie kon ty nu u ją na u -
ki w sy ste mie dzien nym. We dług za ło -
żeń, co naj mniej 15 z nich po za koń cze -
niu za jęć otrzy ma sta łą pra cę. 

Na wet je śli ko muś nie uda się uzy -
skać eta tu, z pew no ścią nie zmar nu je
cza su – uczest nic two poz wa la zdo być
za wód i upraw nie nia, a przy tym za ro -
bić. Pierw szym eta pem bę dą szko le nia
– naj pierw pod no szą ce ta kie umie jęt no -
ści jak au to pre zen ta cja i pra ca w zes po -
le, na stęp nie za wo do we, za koń czo ne
pań stwo wym eg za mi nem. Uczest ni cy
do wy bo ru ma ją dwie pro fe sje: ope ra -
tor ob ra bia rek skra wa ją cych lub ope ra -
tor ma szyn i urzą dzeń do prze twór stwa
two rzyw sztucz nych. Kur sy skła da ją się
z czę ści te o re tycz nej i prak tycz nej, łącz -
nie to ok. 700 go dzin za jęć. Udział nie
tyl ko nic nie kosz tu je, ale jesz cze uczest -

ni cy do sta ją sty pen dia szko le nio we
w wy so ko ści 6,65 zł brut to za go dzi nę
– łącz nie moż na za ro bić po nad 3,5 tys.
zł na rę kę. 

18 uczest ni ków ma szan se kon ty nu -
o wać na u kę i od być trzy mie sięcz ny staż
w któ rejś z ku jaw sko-po mor skich firm
dzia ła ją cych w bran ży na rzę dzio wo-
prze twór czej. I tu nic nie trze ba pła cić,
a do sta je się sty pen dium 1750 zł brut to
co mie siąc. Unia fi nan su je też ba da nia
le kar skie. 

Po za koń cze niu za jęć uczest nik mo -
że li czyć na po moc w po szu ki wa niu sta -
łej pra cy. Pre mio wa ni bę dą miesz kań -
cy te re nów, na któ rych dzia ła naj mniej
firm, ab sol wen ci szkół, po któ rych trud -
no zna leźć pra cę, oraz ko bie ty. Zgło sze -
nia do 30 czer wca, szcze gó ły: tarr. org.pl.

ZIT wkrót ce ru szy
Du że emo cje po li tycz ne wzbu dza ły
Zin te gro wa ne In we sty cje Te ry to rial ne,
część RPO, z któ rej Byd goszcz i To ruń
wraz z ota cza ją cy mi je gmi na mi i po -
wia ta mi do sta ną do po dzia łu bli sko 167
mln eu ro. Współ pra ca wie lu sa mo rzą -
dów wią za ła się z ko niecz no ścią dłu -
gich usta leń na te mat for my praw nej
związ ku ZIT i je go stra te gii. Na je go cze -
le sta nął osta tecznie pre zy dent Byd -
gosz czy, któ ry jest tu tzw. in sty tu cją po -
śred ni czą cą. To on pro po nu je, jak dzie -
lić pie nią dze, mu szą to jed nak za twier -
dzić za rząd wo je wódz twa i Ko mi tet Mo -
ni to ru ją cy RPO. Na ze bra niu w Ko wa -
lu ko mi tet zaj mo wał się m.in. pierw szy -
mi kon kur sa mi ZIT-ow ski mi, któ re
praw do po dob nie zo sta ną ogło szo ne
w trze cim kwar ta le br. Do roz dzie le nia
bę dzie ok. 25,7 mln eu ro ze wspom nia -
nych 167 mln eu ro.

Wia do mo już, że z pu li ZIT do to wa -
na bę dzie głę bo ka i kom plek so wa mo -
der ni za cja ener ge tycz na bu dyn ków,
w tym: ocie ple nie, wy mia na da chów,
okien, drzwi oraz oświet le nie ener go -
osz częd ne, prze bu do wa sy ste mów
grzew czych, kli ma ty za cyj nych i wen ty -
la cyj nych, two rze nie na włas ne po trze -
by ma łych źró deł ener gii od na wial nej.
2,2 mln eu ro to pu la w kon kur sie na ter -
mo mo der ni za cję obiek tów, któ re nie na -
le żą do sa mo rzą du. Na mo der ni za cję
ener ge tycz ną bu dyn ków sa mo rzą do -
wych ogło szo ne bę dą osob ne kon kur sy,
oba z pu lą 10 mln eu ro. Bę dą się róż nić
od sie bie try bem skła da nia i oce ny wnio -
sków. 

Ko lej na pu la ZIT-ow skich pie nię dzy
pój dzie na przed szko la. 2 mln eu ro poz -
wo li bu do wać, roz bu do wy wać al bo re -
mon to wać pla ców ki, w tym kon kur sie
do ta cje bę dą dzie lo ne tak że na e -edu -
ka cję dla przed szko la ków. Mi lion eu ro
jest prze zna czo ny na za kła da nie no wych
przed szko li pu blicz nych lub pry wat -
nych al bo na zwię ksze nie miejsc dla dzie -
ci w już ist nie ją cych. 

ZIT bę dzie też wspie rał opie kę nad
ma ły mi dzieć mi do lat trzech. Pół mi lio -
na eu ro prze zna czy m.in. na szko le nia
i wy na gro dze nie dla ich opie ku nów oraz
do sto so wa nie miejsc opie ki do po trzeb
dzie ci nie peł no spraw nych. �

NA SZKO LE NIA ZA WO DO WE,
PRZED SZKO LA I ENER GIĘ

FUNDUSZE UNIJNE
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Kryteria unijnego
wsparcie z RPO najpierw
zatwierdza Komitet
Monitorujący. To gremium
pod przewodnictwem
marszałka, w którym są
m.in. prezydenci miast,
przedstawiciele
organizacji
gospodarczych, związki
zawodowe

Pieniądze z RPO pomogą
pracownikom zwalnianym z firm
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