
TO MASZ CIE CHOŃ SKI

W unij nej per spek ty wie fi nan so wej na la ta
2007-2013 spo ro pie nię dzy prze zna czo no na
mo der ni za cję przed szko li, ich wy po sa że -
nie, do dat ko we za ję cia dla dzie ci i wy cho -
waw ców. Osta teczną kwo tę trud no osza co -
wać, bo be ne fi cjen ci ko rzy sta li z róż nych
pro gra mów dzie lo nych przez róż ne in sty -
tu cje. Naj po pu lar niej szy był Pro gram Ope -
ra cyj ny Ka pi tał Ludz ki (POKL), z któ re go
wy dzie lo no spe cjal ną pu lę na „zmniej sza -
nie nie rów no ści w upo wszech nie niu edu ka -
cji przed szkol nej”. 

Urząd Mar szał kow ski w To ru niu sza cu -
je, że tyl ko z tej pu li na Ku jaw sko-Po mor skie
pla ców ki wy cho wa nia przed szkol ne go – bo
mog ły to być za rów no sa me przed szko la, jak
i pun kty przed szkol ne w szko łach – po szło
122,5 mln zł uni j ne go do fi nan so wa nia. Urząd
pod pi sał 154 umo wy z be ne fi cjen ta mi tych
pie nię dzy: to głów nie gmi ny, ale też przed -
szko la nie pub licz ne, sto wa rzy sze nia, fun da -
cje i in ne in sty tu cje opie ku ją ce się dzieć mi. 
Do li cza jąc wkład włas ny be ne fi cjen tów moż -
na osza co wać, że w na szym wo je wódz twie
zre a li zo wa no przed szkol ne pro jek ty zPOKL
za 134,5 mln zł. Ich efek tem by ło wspar cie 680
przed szko li i pun któw przed szkol nych, przy
czym nie któ re z nich uczest ni czy ły w kil ku
pro jek tach. Naj waż niej sza jest jed nak licz ba

przed szko la ków, któ ra dzię ki tym przed sięw -
zię ciom uczest ni czy ła w do dat ko wych za ję -
ciach. Urząd Mar szał kow ski osza co wał pre -
cy zyj nie, że tyl ko na te re nach wiej skich wKu -
jaw sko-Po mor skiem z tych dzia łań sko rzy -
sta ło do kład nie 15 598 dzie ci w wie ku 3-5 lat.

Jak wy glą da re a li za cja tych przed sięw zięć?
Weź my przy kład Płuż ni cy, wiej skiej gmi ny
wpo wie cie wą brze skim, któ ra zo sta ła li de rem
uni j ne go pro jek tu „Przed szko le ok nem na
świat”. Uczest ni czy ły w nim tak że są sied nie
gmi ny. Ich pro jekt kosz to wał 1,7 mln zł, z cze -
go 1,4 mln zł to uni j na do ta cja z POKL. Re a li -

za cja roz po czę ła się 1 lip ca 2011 r. – te go dnia
uru cho mio no wsu mie osiem pun któw przed -
szkol nych: w Or ło wie i Mgo wie (gmi na Płuż -
ni ca), El gi sze wie iMi li sze wach (gmi na Cie cho -
cin), Dę bo wej Łą ce, Łob do wie i Wiel kich Ra -
do wi skach (gmi na Dę bo wa Łą ka) oraz Zie le -
ni (gmi na Wą brzeź no). Otwar cie po prze dzi -
ły pra ce przy go to waw cze – trze ba by ło do sto -
so wać po miesz cze nia iku pić wy po sa że nie. 

Uni j ne pie nią dze w tym wy pad ku po słu -
ży ły nie tyl ko in fra struk tu rze, gmi ny sfi nan -
so wa ły z nich tak że za ję cia przed szkol ne.
Dzie cia ki jeź dzi ły też na wy cie czki – np. do
Ogro du Zo o bo ta nicz ne go w To ru niu i na za -
mek w Go lu biu-Do brzy niu. For mal nie pro -
jekt skoń czył się wraz z koń cem 2013 r. i sko -
rzy sta ło z nie go 231 dzie ci. Gmi ny, za chę co -
ne uni j nym wspar ciem, nie zre zy gno wa ły
z pun któw przed szkol nych, mu sia ły tyl ko
zmie nić ich for mę. 

Je zio ra Wiel kie to le żą ca nad Gop łem gmi -
na wpo wie cie mo gi leń skim, gdzie przy szko -
łach pod sta wo wych są trzy pun kty przed szkol -
ne: wJe zio rach Wiel kich, Wój ci nie iRze szyn -
ku. Wszyst kie wzię ły udział wpro jek cie „Przed -
szko la ki znad go plań skiej pa ki”, na któ ry otrzy -
ma ły ok. 800 tys. zł do ta cji. Cho dzi ło w nim
głów nie o sfi nan so wa nie do dat ko wych za jęć
wprzed szko lach, by zwię kszyć czas pra cy pun -
któw przed szkol nych. Po cząt ko wo by ły czyn -
ne tyl ko w godz. 13-15, gmi na po sta no wi ła, że
ma ją dzia łać od godz. 7.30 do 15.30. Tak też zo -

sta ło, ztym że po za koń cze niu pro jek tu w2012
r. po godz. 13 za za ję cia do dat ko we ro dzi ce mu -
szą pła cić – koszt to 1 zł za go dzi nę. Gmi na po -
szła za cio sem iw2014 r. prze pro wa dzi ła pro -
jekt „Przed szko la ki znad go plań skiej pa ki II”.
Tym ra zem po nad pół mi lio na zło tych do ta cji
prze zna czy ła na roz bu do wę przed szkol nej in -
fra struk tu ry. 

W la tach 2007-2013 in we sty cje w przed -
szko lach by ły fi nan so wa ne tak że zin nej unij -
nej pu li – Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go na sze go wo je wódz twa. Urząd Mar szał -
kow ski sza cu je, że udzie lił z nie go 8,5 mln zł
do ta cji na 14 przed szkol nych przed sięw zięć.
Przy kła dem jest za koń czo na nie daw no roz -
bu do wa przed szko la pu blicz ne go w Ra ciąż -
ku (po wiat alek san drow ski). Ist nie ją cy bu dy -
nek zo stał po wię kszo ny tak, że zna laz ło się
miej sce na do dat ko wą sa lę dy dak tycz ną, dzie -
ci ma ją no we sto li ki, krze seł ka, szaf ki, tab li ce
in te rak tyw ne ikom pu ter. Zmie ni ło się też cał -
ko wi cie za ple cze ku chen ne, któ re wzbo ga ci -
ło się o 57 sprzę tów, jak sza fa chłod ni cza, na -
świet lacz do od ka ża nia jaj, zmy war ka, szaf -
ki. Gmi na Ra cią żek wy da ła na to wszyst ko po -
nad 800 tys. zł, z cze go 520 tys. zł to do ta cja.

WŁa si nie mia sto wy bu do wa ło zaś cał kiem
no we przed szko le dla 150 dzie ci. Par te ro wy
bu dy nek słu ży sze ściu nie za leż nym od dzia -
łom przed szkol nym dla po do piecz nych po -
dzie lo nych na gru py wie ko we. Koszt bu do wy
to 4,2 mln zł, ado ta cja zRPO 2,8 mln zł. �
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FUNDUSZE UNIJNE
2,3 MLD EURO DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

TY
M

O
N

 M
AR

KO
W

SK
I

GRAŻYNA LEŚNIEWSKA, 
SEKRETARZ GMINY JEZIORA WIELKIE: 

Przed realizacją projektu
w naszych przedszkolach było
ok. 60 dzieci, zwiększyliśmy
ich liczbę do ponad 100.
Naszym celem było również
to, by mamy mogły powierzyć
dzieci profesjonalnej opiece
w przedszkolu i poszukać
sobie pracy

Punkt przedszkolny 
w Szkole Podstawowej w Płużnicy
powstał z Regionalnego Programu
Operacyjnego

33468947

R E K L A M A

PRZED SZKO LA Z EURO
u Urząd Marszałkowski szacuje, że tylko z puli na projekty społeczne nasze przedszkola dostały 122,5 mln zł

unijnych pieniędzy, dzięki czemu niemal 16 tys. maluchów uczestniczyło w dodatkowych zajęciach. 
– Dzieciaki były zachwycone – mówi sekretarz gminy Jeziora Wielkie, która realizowała jeden z projektów
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FUNDUSZE UNIJNE

W tym roku w naszym
województwie pojawi się
kilka możliwości
dofinansowania unijnego
na przedszkola, żłobki
i inne formy opieki nad
dziećmi. 

Miliony euro pomogą
budować tego typu
placówki, opłacać
dodatkowe zajęcia oraz
szkolić pedagogów.

TOMASZ CIECHOŃSKI

Pre zen tu je my uni j ne kon kur sy na
przed szko la i żłob ki, któ re w trze -
cim kwar ta le 2016 r. pla nu je ogło -
sić Urząd Mar szał kow ski w To ru -
niu z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go. Uwa ga, ter min jest orien -
ta cyj ny, nie ma też jesz cze szcze gó -
ło wych ogło szeń wraz z re gu la mi -
nem kon kur sów, dla te go za in te re -
so wa nia po win ni śle dzić in for ma -
cje na stro nie rpo.ku jaw sko-po mor -
skie.pl. 

Na infrastrukturę:
budowę, modernizację,
rozbudowę
Skupmy się na pla no wa nych na ten
rok przez Urząd Mar szał kow ski
kon kur sach. 5 mln eu ro zo sta nie
prze zna czo nych na two rze nie no -
wych przed szko li lub in nych in sty -
tu cji, któ re opie ku ją się dzieć mi
w wie ku przed szkol nym. Krąg po -
ten cjal nych be ne fi cjen tów, mo gą -
cych do stać do ta cje, jest dość sze -
ro ki: to m.in. przed się bior cy, sa mo -
rzą dy, ich jed nost ki oraz związ ki,
or ga ni za cje po za rzą do we, koś cio -
ły i związ ki wy zna nio we.

Na co moż na otrzy mać po moc
fi nan so wą? Np. na bu do wę no we -
go przed szko la, przy sto so wa nie
ist nie ją ce go obiek tu na ce le przed -
szkol ne, a tak że róż ne go ro dza ju
mo der ni za cje i roz bu do wy. Z do -
ta cji moż na sfi nan so wać też wy -
po sa że nie pla ców ki łącz nie z pla -
cem za baw. Je śli ktoś sko rzy sta
z tych moż li wo ści, Urząd Mar szał -
kow ski mo że wspo móc tak że je -
go dzia ła nia zwią za ne z e-edu ka -
cją, jak za kup kom pu te ra, sprzę -
tu mul ti me dial ne go i opro gra mo -
wa nia.

Ko mi sja oce nia ją ca wnio ski
zwró ci uwa gę m.in. na to, czy pla -
no wa ny obiekt bę dzie przy sto -
so wa ny dla po trzeb nie peł no -
spraw nych. Opi sy wa ny kon kurs
nie do ty czy ob sza ru ZIT, czy li
Zin te gro wa nych In we sty cji Te ry -
to rial nych Byd gosz czy, To ru nia
oraz po bli skich gmin i po wia tów.
Tam ogło szo ny bę dzie po dob ny

„przed szkol ny” kon kurs. W pu -
li do po dzia łu bę dą 2 mln eu ro,
o pie nią dze bę dą mog ły się ubie -
gać jed nost ki sa mo rzą du te ry to -
rial ne go.

Na wychowanie
przedszkolne
Z RPO fi nan so wa ne są pro jek ty
spo łecz ne, zwa ne po tocz nie
„mięk ki mi”. Na ten rok pla no wa -
ne są kon kur sy na ta kie dzia ła nia
zwią za ne z wy cho wa niem przed -
szkol nym. Star to wać mo gą róż -
ne go ro dza ju in sty tu cje i pod mio -
ty gos po dar cze, któ re chcą do ta -
cji na two rze nie no we go przed -
szko la lub po dob nej pla ców ki,
a tak że uzu peł nie nie ofer ty już
ist nie ją cych – po przez utwo rze -
nie no wych miejsc dla ma lu chów
lub wpro wa dze nie do dat ko wych
za jęć edu ka cyj nych. Wspie ra ne
bę dą też szko le nia pod no szą ce
kom pe ten cje na u czy cie li i in nych
pra cow ni ków pe da go gicz nych,
np. z pra cy z dzieć mi nie peł no -
spraw ny mi.

Na te ce le Urząd Mar szał kow -
ski pla nu je prze zna czyć 4 mln eu -
ro: 2 mln eu ro dla tych, któ rzy re -
a li zu ją jed no cześ nie przed szkol -
ne pro jek ty in fra struk tu ral ne,
oraz 2 mln eu ro dla po zo sta łych
be ne fi cjen tów. Rów nież na te go
ty pu dzia ła nia osob ne kon kur sy
zo sta ną ogło szo ne w ra mach ZIT
– do po dzia łu bę dzie w nich 1 mln
eu ro.

Na żłob ki i opie ku nów
Osob nym to rem bę dą do to wa ne
pla ców ki opie ku ją ce się dzieć mi
do lat 3. Mo gą to być żłob ki, a tak -
że klu by dzie cię ce i od dzia ły
przed szkol ne. Z do ta cji w jed nym
z te go rocz nych kon kur sów, w któ -
rym do po dzia łu bę dzie aż 10 mln
eu ro, moż na sfi nan so wać bu do -

wę, adap ta cję, mo der ni za cję lub
wy po sa że nie obiek tu słu żą ce go
ta kiej in sty tu cji. 
In ne dzia ła nia zwią za ne z za pew -
nie niem opie ki ma lu chom bę dą
do to wa ne w kon kur sach „Roz wój
usług opie ki nad dzieć mi w wie -
ku do lat 3”. Na ten rok pla no wa -
ne są dwa – je den w ra mach ZIT,
z pu lą pół mi lio na eu ro do po dzia -
łu, i dru gi dla po zo sta łej czę ści
wo je wódz twa, w któ rym Urząd
Mar szał kow ski roz dzie li aż 9 mln
eu ro. 

Do ta cję z ta kie go kon kur su
moż na prze zna czyć na two rze nie
no wych miejsc opie ki nad dzieć -
mi do lat trzech, a więc np. żło bek
lub klub dzie cię cy, a tak że na przy -
sto so wa nie ist nie ją ce go już obiek -
tu do po trzeb dzie ci nie peł no -
spraw nych. To też szan sa dla ma -
łych gmin, w któ rych nie ma po -
trze by po wo ły wa nia ca łe go żłob -
ka. Je śli sa mo rząd mi mo to chce
po móc ro dzi nom, mo że za trud -
nić dzien ne go opie ku na – pra cow -
ni ka, któ ry in dy wi du al nie bę dzie
się zaj mo wał mak sy mal nie pię -
cior giem dzie ci. W tym kon kur -
sie moż na zgło sić ta ki pro jekt
i uni j ne do fi nan so wa nie prze zna -
czyć właś nie na pen sję dla opie -
ku na. Na wspar cie mo gą li czyć też
pro jek ty szko le nio we, któ re pod -
no szą kom pe ten cje za wo do we
dzien nych opie ku nów i niań. 

War to szu kać
Opi sa ne kon kur sy bę dą ogła sza ne
wy łącz nie z my ślą o opie ce nad
dzieć mi, co nie ozna cza, że spra wu -
ją ce ją pla ców ki nie mo gą szu kać
in nych form wspar cia. Np. w tym
ro ku pla no wa nych jest kil ka kon -
kur sów na ter mo mo der ni za cję
obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej,
nic nie stoi na prze szko dzie, aby ry -
wa li zo wa ły w nich przed szko la.

Uprzedź my jesz cze, że do opi -
sa nych kon kur sów nie mo gą sta -
wać oso by fi zycz ne, z wy jąt kiem
pro wa dzą cych fir mę. Ci, któ rzy do -
pie ro my ślą o za ło że niu pry wat ne -
go przed szko la i żłob ka i chcą sko -
rzy stać z uni j ne go wspar cia, mo gą
jed nak szu kać po mo cy w in nych

in sty tu cjach. Np. po wia to we urzę -
dy pra cy co ja kiś czas udzie la ją do -
ta cji na roz po czę cie dzia łal no ści
gos po dar czej przez bez ro bot nych,
a fun du sze po rę cze nio we i po ży -
czko we mo gą po móc przy uzy ska -
niu pre fe ren cyj nej po ży czki na roz -
krę ce nie fir my. �

MI LIO NY EU RO NA PRZED SZKO LA,
ŻŁOB KI I OPIE KU NÓW
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Re gio nal ny Pro gram Ope ra -
cyj ny to, naj o gól niej tłu ma -
cząc, pu la środ ków uni j nych,
któ re wo je wódz two ma do
roz dys po no wa nia na la ta
2014-20. To 1,9 mld eu ro, a li -
cząc z wkła dem kra jo wym
– 2,23 mld eu ro. Naj wię cej,
bo pra wie 23 proc. tych
środ ków, wo je wódz two ma
wy dać na „wzmoc nie nie in -
no wa cyj no ści i kon ku ren cyj -
no ści gos po dar ki re gio nu”.
Kry je się za tym m.in. udo -
sko na le nie in fra struk tu ry na
uczel niach, pro mo wa nie no -
wo czes nych in we sty cji
w przed się bior stwach, uła -
twia nie fir mom star tu na ob -
cych ryn kach i wspie ra nie
no wych pro duk tów i usług.
Bli sko 15 proc. pie nię dzy
z RPO Ku jaw sko-Po mor skie
prze zna czy na no wo czes ną
ener ge ty kę i zmniej sze nie za -
nie czysz czeń, 12,6 proc. na
pro jek ty spo łecz ne i zwię -
ksze nie kom pe ten cji kadr
– w tym mie ści się m.in. opie -
ka nad przed szko la ka mi
i dzieć mi do lat 3. 

Co to jest RPO

Ta kie są m.in. moż li wo ści do fi nan so -
wa nia uni j ne go na przed szko la, żłob -
ki i in ne for my opie ki nad dzieć mi:

Na tworzenie nowych
przedszkoli lub innych
instytucji, które
opiekują się 
dziećmi w wieku
przedszkolnym, pójdzie

5 mln euro
W podobnym
„przedszkolnym”
konkursie dla
Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych
Bydgoszczy, Torunia
oraz pobliskich gmin
i powiatów do podziału
będzie

2 mln euro
Na sfinansowanie
budowy, adaptację,
modernizację lub
wyposażenie placówki
opiekujące się dziećmi
do lat 3 (żłobki, a także
kluby dziecięce
i oddziały przedszkolne)
w jednym z konkursów
przeznaczono aż

10 mln euro
Na program tworzenia
nowych miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3,
a więc np. żłobek lub
klub dziecięcy, a także
na przystosowanie
istniejącego już
obiektu do potrzeb
dzieci
niepełnosprawnych,
zaplanowano

9 mln euro

EURODOTACJE

Gmina Jeziora Wielkie
wykorzystała unijne fundusze
na projekt „Przedszkolaki
z nadgoplańskiej paki” 
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Urząd Marszałkowski
wybrał projekty, które
dofinansuje w pierwszym
unijnym projekcie
żłobkowym. To placówki
w Inowrocławiu i Mogilnie. 

W wiejskiej gminie
Grudziądz z małymi dziećmi
będą pracować zaś
profesjonalni opiekunowie.

TO MASZ CIE CHOŃ SKI

Do nie daw na Urząd Mar szał kow -
ski w To ru niu nie miał od ręb nej
pu li uni j nych pie nię dzy na żłob ki,
za in te re so wa ne do ta cja mi na te -
go ty pu pla ców ki ko rzy sta ły głów -
nie z rzą do we go pro gra mu „Ma -
luch”, re a li zo wa ne go przez Mi ni -
ster stwo Pra cy. 

Aby z po przed nie go Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na
la ta 2007-13 do stać do ta cję na pla -
ców kę zaj mu ją cą się naj młod szy -
mi dzieć mi, trze ba by ło wy ka zać
się spo rą przed się bior czo ścią. Ta
sztu ka uda ła się wła ści ciel ce pry -
wat ne go żłob ka „Śli ma czek” z Kro -
bi w gmi nie Lu bicz, któ ra do sta ła
pra wie 250 tys. zł do ta cji na bu do -
wę tej pla ców ki. O pie nią dze nie ry -
wa li zo wa ła jed nak z in ny mi in sty -
tu cja mi opie kuń czy mi, lecz z fir -
ma mi, któ re sta ra ły się m.in. o do -
fi nan so wa nie no wych hal pro duk -
cyj nych ispe cja li stycz nych ma szyn.

Kon kur sy spe cjal nie 
na żłob ki 
W no wym RPO na la ta 2014-20 pla -
no wa ne są już spe cjal ne kon kur -

sy na żłob ki, klu by dzie cię ce i in -
ne for my opie ki nad ma lu cha mi
do lat 3. Pierw szy zo stał ogło szo -
ny w grud niu ub.r., z my ślą o two -
rze niu żłob ków i klu bów dzie cię -
cych oraz fi nan so wa niu usług cer -
ty fi ko wa nych dzien nych opie ku -
nów – to pra cow ni cy, któ rzy opie -
ku ją się mak sy mal nie kilkor giem
dzie ci tam, gdzie nie ma po trze by
bu do wa nia żłob ka. Do po dzia łu
by ło ok. 21 mln zł. 

– Za kła da my, że dzię ki tym
środ kom po wsta nie w na szym wo -
je wódz twie sieć in sty tu cji opie -

kuń czych uła twia ją cych mło dym
ro dzi com go dze nie obo wiąz ków
za wo do wych z ro dzin ny mi. Obec -
nie by wa to nie ła twe, w wie lu gmi -
nach te go ro dza ju pla ców ki w ogó -
le nie ist nie ją – ko men to wał mar -
sza łek Piotr Cał bec ki.

Kon kurs spot kał się ze spo rym
odze wem po ten cjal nych be ne fi -
cjen tów, któ rzy zło ży li 18 wnio -
sków. Nie wszy scy speł ni li jed nak
kry te ria, by otrzy mać uni j ne
wspar cie. W czer wcu br. ko mi sja
wska za ła do do fi nan so wa nia trzy
pro jek ty. Ci, któ rym się nie uda ło,

mo gą do pra co wać swój wnio sek
i star to wać w ko lej nym kon kur sie
– szcze gó ły na są sied niej stro nie.

Kto do sta nie do ta cję? 
Gmi na wiej ska Gru dziądz otrzy -
ma 222 tys. zł na pro jekt „Gmi na
Gru dziądz po ma ga ma lu chom”,
który za kła da naj pierw prze szko -
le nie trzech dzien nych opie ku nów,
a po tem stwo rze nie u nich miejsc
opie ki łącz nie nad dzie wię cior -
giem dzie ci do lat 3. Obec nie wójt
szu ka w kon kur sie osób, któ re chcą
pra co wać ja ko opie kun. Obo wiąz -

ki za czną wy ko ny wać 1 wrześ nia
i bę dą je peł nić co naj mniej rok, bo
ty le trwa uni j ny pro jekt – oczy wi -
ście gmi na mo że go wy dłu żyć
z włas nych środ ków. Do ta cja uni -
j na zo sta nie wy da na na wy na gro -
dze nie opie ku nów, a tak że na po -
sił ki dla dzie ci, ubez pie cze nie i ba -
da nia le kar skie. 

„Szczę śli wy ma luch, za do wo -
lo ny ro dzic” to pro jekt, któ ry zre -
a li zu je pry wat ne Cen trum Opie -
kuń czo-Edu ka cyj ne z Ino wro cła -
wia. Fir ma pro wa dzi już w tym
mie ście trzy przed szko la. Te raz
dzię ki pra wie 1,7 mln zł do ta cji mo -
że po sze rzyć ofer tę o opie kę nad
młod szy mi dzieć mi. 

Trze cim pro jek tem wy bra nym
do do fi nan so wa nia jest żło bek wMo -
gil nie. Gmi na, któ ra otrzy ma na nie -
go 1,3 mln zł do ta cji, swój pro jekt na -
zwa ła „Wżłob ku wMo gil nie jak uMa -
my”. Pla ców ka bę dzie dys po no wać
miej sca mi dla 48 dzie ci w wie ku od
20. ty god nia ży cia do 3 lat. Prze targ
na jej wy bu do wa nie wy gra ła fir ma
Me ga z Ino wro cła wia. Zgod nie
zumo wą 12 sierp nia br. po win na od -
dać gmi nie go to wy obiekt. Ro dzi ce
za in te re so wa ni na bo rem mo gą za -
się gać in for ma cji udy rek tor są sied -
nie go Przed szko la Miej skie go nr 3. 

Vo u che ry na nia nie 
Urząd Mar szał kow ski pro wa dzi też
in ny kon kurs zwią za ny z opie ką
nad ma ły mi dzieć mi. Prze zna czył
24 mln zł na po moc ro dzi com ma -
lu chów chcą cym wró cić na ry nek
pra cy. In sty tu cje, któ re do sta ną do -
ta cje, sfi nan su ją z nich za ję cia ak -
ty wi zu ją ce oraz vo u che ry dla ro -
dzi ców na op ła ce nie wy na gro dze -
nia nia ni. Kon kurs na ra zie jest wto -
ku, o wspar cie ubie ga się 16 po ten -
cjal nych be ne fi cjen tów. �

W ŻŁOBKU JAK U MAMY, 
A MAMA MOŻE IŚĆ DO PRACY

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. Pod ja kim adre sem in ter ne -
to wym znaj du je się wo je wódz -
ki ge o por tal? 

2. Któ ra gmi na
sko rzy sta w tym ro -
ku z uni j nych pie nię -
dzy m.in. na za trud nie nie
dzien nych opie ku nów? 

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

Wysłanie pracy jest
równoznaczne z akceptacją
regulaminu.

Regulamin konkursu
znajduje się na stronach:

rpo.kujawsko-pomorskie.pl/promocja
i torun.wyborcza.pl

KON KURS! Jak środ ki uni j ne
zmie ni ły mo ją ja kość ży cia

2,3 MLD EURO
DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
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Do urzę dów do cie ra ją in for ma cje
opo dej rza nych fir mach, któ re ofe ru -
ją płat ne pu bli ka cje na te mat uni j ne -
go do fi nan so wa nia lub wręcz obie -
cu ją „za ła twie nie” do ta cji. Za le ca my
ostroż ność, mo gą to być na cią ga cze.

Urząd Mar szał kow ski w To ru niu
otrzy mu je sy gna ły o spry cia rzach,
któ rzy zna le źli ła twy spo sób na za ro -
bek. Dzwo nią do lu dzi, przed sta wia -
ją się ja ko pra cow ni cy lub współ pra -
cow ni cy urzę du iku szą wi zją uzy ska -
nia unij nej do ta cji. Za chę ca ją przy tym
do kup na dro gich pu bli ka cji, w któ -
rych znaj du ją się rze ko mo nie zbęd -
ne in for ma cje. Po dob no nie któ rzy
wręcz obie cu ją „za ła twie nie” do ta cji,
co jest nie moż li we, bo o jej przy zna -
niu de cy du je ko mi sja kon kur so wa. 

Urząd Mar szał kow ski za pew -
nia, że do ni ko go nie wy dzwa nia
z ofer ta mi, a wszyst kie in for ma -
cje na te mat uni j nych środ ków
są do stęp ne za dar mo. Znaj dzie -
my je na stro nach www.moj re -
gion.eu i www.fun du sze e u ro pej -
skie.gov.pl. 

O szcze gó ły za wsze moż na
do py tać w któ rymś z Pun któw
In for ma cyj nych Fun du szy Eu -
ro pej skich – w na szym re gio nie
na sta łe dzia ła ją we wszyst kich
mia stach pre zy den ckich, dy żu -
ru ją też w te re nie. Rów nież pra -
cow ni cy pun któw udzie la ją bez -
płat nie wszyst kich in for ma cji.
Adre sy znaj dzie my na moj re -
gion.eu. � TC

Uwa ga! Nie daj się na brać

R E K L A M A

W pierwszym
konkursie nowego
RPO do podziału było
ok. 21 mln zł.
– Zakładamy, że dzięki
tym środkom
powstanie w naszym
województwie sieć
instytucji opiekuńczych
ułatwiających
młodym rodzicom
godzenie obowiązków
zawodowych
z rodzinnymi. Obecnie
bywa to niełatwe,
w wielu gminach tego
rodzaju placówki
w ogóle nie istnieją
– komentował
marszałek Piotr Całbecki

W nowym RPO na lata 2014-20
planowane są specjalne
konkursy na żłobki, kluby
dziecięce i inne formy opieki
nad maluchami do lat 3
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Cyfryzacja, doposażenie
przychodni, program
profilaktyki medycznej,
opieka nad
niepełnosprawnymi,
przedsiębiorczość
akademicka – m.in. na te cele
Urząd Marszałkowski
rozdzieli w najbliższym czasie
unijne dotacje. 

Prezentujemy zapowiadane
konkursy.

TO MASZ CIE CHOŃ SKI

W Re gio nal nym Pro gra mie Ope ra cyj -
nym na la ta 2014-20 Ku jaw sko-Po mor -
skie ma do wy da nia 2,23 mld eu ro. Pod
ko niec czer wca br. Ko mi tet Mo ni to ru -
ją cy RPO za twier dził kry te ria 13 kon kur -
sów, w któ rych zo sta ną roz dzie lo ne po -
nad 83 mln eu ro z tej su my. Wszyst kie
zo sta ną ogło szo ne w naj bliż szych mie -
sią cach. – Je śli oka że się, że nie któ re kon -
kur sy cie szą się du żym po wo dze niem,
mo że my pod jąć de cy zję o zwię ksze niu
pu li – za po wia da mar sza łek wo je wódz -
twa Piotr Cał bec ki. 

Na fir my uczel nia ne
5 mln eu ro wspo mo że tzw. przed się bior -
czość aka de mic ką, czy li biz ne so we pro -
jek ty ba daw czo-wdro że nio we. – Do stęp
do tych pie nię dzy zo sta nie ogra ni czo -
ny do firm za kła da nych na uni -
wersytetach przez pra cow ni ków na u -
ko wych – za po wia da mar sza łek. – Chce -
my po bu dzić my śle nie biz ne so we świa -
ta na u ko we go. W gło wach uczo nych jest
wie le po my słów, czę sto jed nak w ogó le
nie są ujaw nia ne, bo na u kow cy nie mie -
li cza su ani moż li wo ści fi nan so wych za -
ję cia się ni mi. 

Na ma łe do my dziec ka
Spół ki uczel nia ne to znak no wo czes no -
ści, po wsta ją od nie daw na. Tak sa mo jak
ro dzin ne do my dziec ka, któ re co praw -
da ko rzy sta ją z pu blicz nych pie nię dzy,
ale bar dziej przy po mi na ją tra dy cyj ne
ro dzi ny niż wiel kie in sty tu cje. Ta kie do -
my dziec ka, a tak że nie wiel kie pla ców -
ki opie kuń czo-wy cho waw cze dla mak -
sy mal nie czter na stu wy cho wan ków
Urząd Mar szał kow ski wspo mo że kwo -
tą 6,4 mln eu ro. Pie nią dze jesz cze w tym
ro ku po dzie li w dwóch trans zach. Pier -
wsza bę dzie dla tych, któ rzy ma ją już
poz wo le nie na bu do wę, dru ga dla tych,
któ rzy do pie ro zbie ra ją do ku men ta cję.
Do ta cję moż na prze zna czyć na mo der -
ni za cję obiek tów lub bu do wę no wych.
Wska za ne jest, by po ko je miesz kal ne by -
ły mak sy mal nie trzy o so bo we, a wy cho -
wan ko wie mie li do stęp do kom pu te ra i
in ter ne tu oraz ogro du z miej scem na
sport i re kre a cję.

Na wal kę z wy klu cze niem
Łącz nie 12 mln zł w kil ku kon kur sach zo -
sta nie roz dzie lo nych mię dzy in sty tu cje,
któ re po ma ga ją po trze bu ją cym: nie peł -
no spraw nym, miesz kań com ob sza rów

zde gra do wa nych, dłu go trwa le bez ro -
bot nym, po do piecz nym opie ki spo łecz -
nej i mat kom, któ re po kil ku let niej przer -
wie na opie kę nad dzieć mi chcą wró cić
na ry nek pra cy. 

Je den z kon kur sów bę dzie prze zna -
czo ny na do dat ko we za ję cia pro wa dzo -
ne w war szta tach te ra pii za ję cio wej i za -
kła dach ak tyw no ści za wo do wej, w in nym
nie wiel kie do ta cje mo gą otrzy mać – po -
przez Lo kal ne Gru py Dzia ła nia – or ga ni -
za cje, któ re zgło si ły swo je po my sły do lo -
kal nych stra te gii roz wo ju. 

Osob nym to rem bę dą do to wa ne klu -
by in te gra cji spo łecz nej, a tak że or ga ni -
za to rzy re ha bi li ta cji spo łecz no-za wo do -
wej dla nie peł no spraw nych. 

Na ba da nia pro fi lak tycz ne
Spo ro za po wia da nych kon kur sów uni -
j nych do ty czy spraw zwią za nych z na -
szym zdro wiem. Ok. 6 mln eu ro Urząd
Mar szał kow ski prze zna czy na pro gram
pro fi lak tycz ny wczes ne go wy kry wa nia

ra ka je li ta gru be go. Urzęd ni cy chcą prze -
ba dać 15 tys. miesz kań ców, prze de
wszyst kim w wie ku 50-65 lat, ale tak że
młod szych, je śli w ich ro dzi nach od no -
to wa no przy pad ki ta kich za cho ro wań.
– Ko bie ty i męż czyź ni bę dą mo gli za dar -
mo przejść ba da nia pro fi lak tycz ne, na
któ re do tych czas nie by ło pie nię dzy. Na -
ro do wy Fun dusz Zdro wia rów nież ich
nie ma. Uzna liś my ze spe cja li sta mi, że
war to wspie rać ta kie ba da nia, cho ro ba
jest bar dzo trud no wy kry wal na – mó wi
mar sza łek Cał bec ki.

Pie nią dze zo sta ną przy zna ne jed nost -
kom go to wym pro wa dzić ta kie ba da nia.
Urząd Mar szał kow ski za pła ci za dia gno -
sty kę ko lo no sko po wą ze znie czu le niem,
do ja zdy pa cjen tów oraz dzia ła nia za chę -
ca ją ce do pro fi lak ty ki.

Na sprzęt dla przy chod ni
W in nym kon kur sie me dycz nym urząd
roz dzie li 2 mln eu ro na POZ i AOS. Co
zna czą te skró ty? Pierw szy to Pod sta wo -

wa Opie ka Zdro wot na, od no si się do
przy chod ni, ale też pry wat nych prak -
tyk le kar skich i pie lę gniar skich. AOS to
przy szpi tal ne pun kty świad czą ce Am -
bu la to ryj ną Opie kę Spe cja li stycz ną. –
Chce my, by ku pi ły pod sta wo wy sprzęt,
któ re go zwy kle bra ku je. Ma my kon kret -
ną li stę, ja kie to mo gą być urzą dze nia,
naj czę ściej cho dzi o ultra sonografy,
sprzęt do ra to wa nia ży cia i pod sta wo -
wej dia gno sty ki. W oś rod kach zdro wia,
zwłasz cza na wsiach, czę sto go bra ku je
– mó wi mar sza łek.

POZ bę dą mog ły sta rać się o 200 tys.
zł do ta cji, AOS o 400 tys. zł. 

Dy rek to rzy pu blicz nych pla có wek służ -
by zdro wia po win ni za in te re so wać się kon -
kur sa mi na ter mo mo der ni za cję, w któ rych
do ta cje mo gą zdo być m.in. szpi ta le. Osob -
nym to rem bę dą wspie ra ne miej skie i po -
wia to we jed nost ki uży tecz no ści pu blicz -
nej, osob nym wo je wódz kie. Dla pierw szych
prze wi dzia ne są dwa kon kur sy, z pu lą 9 mln
eu ro w trze cim kwar ta le i 6,7 mln eu ro w
czwar tym kwar ta le br. In sty tu cje wo je -
wódz kie po dzie lą się kwo tą 9 mln eu ro.

Na e-zdro wie
13 mln eu ro to pu la, któ ra wkrót ce zo sta -
nie prze zna czo na na cyf ro we usłu gi w
służ bie zdro wia. Naj po waż niej szym za -
da niem bę dzie roz bu do wa ny re jestr pa -
cjen ta. Da ne, któ re przy chod nie trzy ma -
ją w te czkach, bę dą za pi sy wa ne w kom -
pu te rach. Za jrzeć do nich bę dą mo gli tyl -
ko le ka rze za trud nie ni w róż nych jed -
nost kach. – Cho dzi o to, by le karz miał
wgląd we wszyst kie da ne me dycz ne pa -
cjen ta z osta t nich lat, by jak naj szyb ciej
i naj le piej go zdia gno zo wać i nie po wie -
lać już wy ko na nych ba dań – mó wi 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, trans por tu i cyf ry za cji.

Ten pro jekt to ele ment szer szej po li -
ty ki cyf ry za cji, któ rą Urząd Mar szał kow -
ski pro wa dzi w par tner stwie wraz z sa -
mo rzą da mi gmin i po wia tów. W obec nej
per spek ty wie fi nan so wej Unii Eu ro pej -
skiej prze zna czył na nią ok. 200 mln zł.
Wo je wódz two nie za czy na dzia łań od no -
wa, zre a li zo wa ło już sze reg pro jek tów,
któ re uspraw nia ją dzia ła nie pu blicz nych
in sty tu cji dzię ki no wej tech ni ce. 

Na tech ni kę cyf ro wą
Urzęd ni cy od po wie dzial ni za cyf ry za cję
na bra li wia tru w ża gle po nie daw nej wi -
zy cie w To ru niu mi ni ster cyf ry za cji An -
ny Stre żyń skiej, któ ra co praw da kry ty -
ko wa ła po wsta łe do tąd w pol skich urzę -
dach pro jek ty in for ma tycz ne, kom ple -
men to wa ła za to te re a li zo wa ne w Ku jaw -
sko-Po mor skiem. Chwa li ła m.in. nasz wo -
je wódz ki ge o por tal, czy li in te rak tyw ną
ma pę ca łe go re gio nu, na któ rą na nie sio -
no da ne trzy ma ne w tra dy cyj nej for mie
przez wie le róż nych urzę dów – np. o ewi -
den cji grun tów, pla ców kach oświa to wych,
przy ro dzie, za byt kach, dro gach. Por tal
po wstał ze środ ków RPO na la ta 2007-13,
mo że my prze glą dać go w in ter ne cie pod
adre sem ge o por tal.moj re gion.in fo. – To
jest coś, cze go nie do ko na liś my za mi liar -
dy zło tych na po zio mie cen tral nym – mó -
wi ła mi ni ster Stre żyń ska. 

Urząd Mar szał kow ski chce prze zna -
czyć uni j ne pie nią dze na kon ty nu a cję te -
go pro jek tu. �

NA CO IDĄ UNI J NE PIE NIĄ DZE?
FUNDUSZE UNIJNE

33442132
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Szan se na uni j ne do fi nan so wa nie
ma ją gmi ny, któ re chcą bu do wać lub
mo der ni zo wać PSZOK-i, czy li pun kty
se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów ko -
mu nal nych. To miej sca, do któ rych moż -
na wy wieźć śmie ci z po dzia łem na pa -
pier, me tal, pla stik, szkło, od pa dy bio de -
gra do wal ne oraz po zo sta łe od pa dy. 

Mar sza łek Cał bec ki chce, by PSZOK
dzia łał w każ dej gmi nie, a miesz kań cy
wy rzu ca li śmie ci tam, a nie do la su.
– Pun kty do ob io ru od pa dów ko ja rzą się
zwy kle ze szka ra dzień stwem, dla te go
za dba liś my też o ar chi tek tu rę. Tak jak
or li ki, wszyst kie bę dą mia ły je den de sign
– za po wia da mar sza łek. 

Aby bu do wać i mo der ni zo wać
PSZOK-i, Urząd Mar szał kow ski prze -
ka zał Wo je wódz kie mu Fun du szo wi
Ochro ny Śro do wi ska i Gos po dar ki
Wod nej 21 mln zł z RPO. Fun dusz do ło -
żył też swój wkład włas ny, dzię ki cze -
mu w bu dże cie na to za da nie ma po -
nad 30 mln zł. Te raz WFO ŚiGW osta -
tecznie po dzie li pie nią dze mię dzy po -
szcze gól ne gmi ny, pla nu je to zro bić

w grud niu br. Od bior cy gran tów do -
sta ną do 85 proc. do fi nan so wa nia. 

– Ro bi liś my ro zez na nie, czy jest za -
po trze bo wa nie, i ma my 30 chęt nych
z wo je wódz twa. Bu do wa no we go
PSZOK-u to koszt po nad 800 tys. zł,
na roz bu do wę ist nie ją ce go po trze ba
po ło wę tej kwo ty – mó wi Emi lia Kaw -
ka-Pa tek, pre zes WFO ŚiGW.

Część pie nię dzy z te go pro jek tu
fun dusz prze zna czy też na dzia ła nia
edu ka cyj ne. Chce w ten spo sób za -
chę cać spo łe czeń stwo do se lek tyw -
nej zbiór ki od pa dów.

Urząd Mar szał kow ski po wie rzył
WFO ŚiGW 21 mln zł w lip cu br. To jed -
na z pierw szych umów w spra wie re -
a li za cji uni j ne go pro jek tu z no we go
RPO. Te go sa me go dnia kon trak ty
z mar szał kiem pod pi sa ło 17 or ga ni za -
to rów prak tyk i sta ży dla mło dzie ży,
któ rzy do sta ną na swo je dzia ła nia
w su mie 8,2 mln zł do ta cji. Z ich ofer ty
sko rzy sta 2,5 tys. uczniów tech ni ków
i za wo dó wek, nie któ rzy z nich już roz -
po czę li za ję cia. 

Uni j ne do fi nan so wa nie na PSZOK-i

Minister cyfryzacji Anna
Streżyńska na briefingu
z marszałkiem Piotrem Całbeckim
komplementowała projekty
informatyczne realizowane
w Kujawsko-Pomorskiem.
Chwaliła m.in. geoportal


