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D
ro gi, któ re wo je wódz two mo że do to -
wać pie niędz mi uni j ny mi, wska zu je
„Ku jaw sko-po mor ski plan spój no ści
ko mu ni ka cji dro go wej i ko le jo wej
2014-2020”. Do ku ment przy jął sej mik

wo je wódz twa, a za twier dzi ła go Ko mi sja Eu ro -
pej ska. 

Plan za kła da, że na dro gi wy da my 140 mln
eu ro, czy li oko ło 590 mln zł. 101 mln eu ro to pu -
la na mo der ni za cję 14 róż nych od cin ków tras wo-
 je wódz kich o łącz nej dłu go ści 350 km. Po zo sta łe
39 mln eu ro do po dzia łu w pro ce du rze kon kur -
so wej do sta ną sa mo rzą dy niż sze go szczeb la, któ -
re sa me wska żą dro gi wy ma ga ją ce prze bu do wy. 

Mo wa tyl ko o środ kach z Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go, do te go do cho dzi
wkład włas ny od po wia da ją cych za dro gi sa-
 mo rzą dów. Ko lej ne pie nią dze wo je wódz two
mo że wy gos po da ro wać z Pro gra mu Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich, sa mo rzą dy mo gą po nad -
to apli ko wać o pie nią dze uni j ne z Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko, dzie-
 lo ne na po zio mie kra jo wym. I z tej moż li wo ści
ko rzy sta ją – np. To ruń otrzy ma wspar cie na mo-
 der ni za cję ul. Łódz kiej na od cin ku od ul. Lip-
 now skiej do ul. Zdro jo wej oraz prze bu do wę 
pl. bpa Chrap ka, a Byd goszcz na ul. Grun wal -
dzką, któ ra zo sta nie prze bu do wa na od Węz ła
Za chod nie go do gra ni cy mia sta i po łą czo na
z dro gą eks pre so wą S5.

Do Wiel ko pol ski no wą tra są
Pier wszą z 14 dróg wo je wódz kich mo der ni zo wa -
nych z RPO jest tra sa ze Żni na do Da ma sław ka na
gra ni cy z wo je wódz twem wiel ko pol skim. Pra ce

już ru szy ły. Wy ko naw cą zo sta ła fir ma Eu ro via.
Koszt ro bót bu do wla nych to pra wie 47 mln zł. 

Zmo der ni zo wa na zo sta nie tra sa o dłu go ści
15 km – to osta t ni od ci nek w cią gu dróg wo je -
wódz kich nr 251 i 252, któ ry wy ma ga na pra wy. 

– To część wię kszej ca ło ści. Dro ga 251, 
łą czą ca się z dro gą 252, spi na Wło cła wek, Ino w-
ro cław i Żnin z gra ni cą wo je wódz twa i tak na-
 praw dę łą czy dro gę S5 z au to stra dą – mó wi szef
Za rzą du Dróg Wo je wódz kich w Byd gosz czy Mi-
 ro sław Kiel nik.

Pra ce po trwa ją do czer wca 2018 r., wy ko -
naw ca udzie li na nie sied mio let niej gwa ran cji. Tra -
sa zo sta nie po sze rzo na do sied miu me trów.
Po wsta nie sześć no wych skrzy żo wań z dro ga mi
po wia to wy mi, 22 skrzy żo wa nia z dro ga mi gmin-
 ny mi i 20 za to czek au to bu so wych. Kon struk cja zo-
 sta nie wzmoc nio na, by do sto so wać jezd nię do
ob cią żeń rzę du 10 ton na oś. Przy tra sie po wsta ną
cią gi pie szo-ro we ro we. Na mo cy po ro zu mie nia
z mar szał kiem wo je wódz twa do rzu cą się do nich
sa mo rzą dy gmin Żnin i Ja no wiec Wiel ko pol ski. 

Bez piecz niej z Lip na 
do Ma zo wiec kie go
Dzię ki środ kom z RPO wkrót ce cięż ki sprzęt bu-
 do wla ny wje dzie na 22-ki lo me tro wy od ci nek
dro gi nr 599 mię dzy Lip nem a gra ni cą wo je -
wódz twa. Tra sa wie dzie w kie run ku Płoc ka,
w Ka mie niu Ko to wym krzy żu je się z dro gą wo-
 je wódz ką nr 541 (Do brzyń nad Wi słą – Sierpc),
za pew nia też ko mu ni ka cję oko licz nych gmin
z kra jo wą „dzie siąt ką”.

Gdy od da wa liś my do dru ku ten nu mer, trwa -
ły przy go to wa nia do roz po czę cia prac. I tu prze-
 targ na ro bo ty bu do wla ne wy gra ła Eu ro via, któ rej
ofer ta opie wa ła na 59 mln zł. Pod pi sa ła już umo -
wę z ZDW. W po ło wie 2018 r. tra sa po win na być
go to wa, wy ko naw ca da je sie dem lat gwa ran cji. 

Jezd nia zo sta nie wzmoc nio na i po sze rzo na
do sied miu me trów. Po wsta ną po bo cza, za pla -
no wa no bu do wę no wych i re mont ist nie ją cych
za tok au to bu so wych, oświet le nie przejść dla
pie szych i no we zna ki. Lip no oraz gmi na wiej-
 ska Lip no i gmi na Tłu cho wo do rzu cą do bu do -
wy po nad 2,1 mln zł – to ich wkład na cią gi
pie szo-ro we ro we.

Lep sze po łą cze nie z au to stra dą
Wkrót ce po win ny roz po cząć się dłu go wy cze ki -
wa ne pra ce na dro dze 548 ze Stol na do Wą brzeź -
na. Prze wi dzia ny do re mon tu 29-ki lo me tro wy
od ci nek jest nie zwy kle istot ny dla miesz kań ców
pół noc no-wschod niej czę ści wo je wódz twa, za-
 pew nia ko mu ni ka cję Cheł mna, Świe cia, Wą -

brzeź na i Brod ni cy z au to stra dą A1 przez wę zeł
w Li se wie.

ZDW szy ku je się do pod pi sa nia umo wy
z wy ko naw cą. Roz strzy gnął już prze targ, w któ -
rym naj ko rzyst niej szą ofer tę zło ży ło kon sor cjum
na cze le z fir mą Trak cja PRKiI. Prze bu do wy chce
się pod jąć za nie ca łe 84 mln zł. 

Po dob nie jak w przy pad ku po zo sta łych dróg
wo je wódz kich dro ga 548 ma być po sze rzo na do
sied miu me trów, wy ko naw ca da sie dem lat
gwa ran cji, a dzię ki współ pra cy wo je wódz twa
z gmi na mi po wsta ną cią gi pie szo-ro we ro we.
Sza cun ko wy ter min ukoń cze nia prac to po ło wa
2019 r. By mi ni ma li zo wać utrud nie nia, ro bo ty
bę dą dzie lo ne na eta py.

Pla ni ści po pro wa dzi li no wą tra sę tak, by omi -
nąć od stro ny pół noc nej miej sco wość Kam lar ki
w po wie cie cheł miń skim i uni k nąć wy bu rzeń. 

Co jesz cze przed na mi?
Za a wan so wa ne są przy go to wa nia do re mon tu
dwóch ko lej nych tras wo je wódz kich. Na mo der-
 ni za cję cze ka 19-ki lo me tro wa dro ga z Brze ścia
Ku jaw skie go do Ko wa la oraz dwa od cin ki wy jąt -
ko wo ob cią żo nej tra sy łą czą cej Tu cho lę i Świe -
cie: 12 km od Tu cho li do By sła wia oraz 3 km
z Pol skie go Ko no pa tu do dro gi kra jo wej nr 91
w Świe ciu. W obu przy pad kach ZDW jest na eta-
 pie wy bo ru wy ko naw cy. 

Zgod nie z „Ku jaw sko-po mor skim pla nem
spój no ści ko mu ni ka cji dro go wej i ko le jo wej
2014-2020”, zmo der ni zo wa ne zo sta ną rów nież:
22 km dro gi 255 Pa kość – Strzel no, 53 km dro gi
254 Brzo za – Mo gil no, 5 km dro gi 534 Cet ki
– Ry pin, 58 km dro gi 266 Cie cho ci nek – Piotr -
ków Kujawski, 14 km dro gi 263 Ry pin – gra ni ca
wo je wódz twa, 26 km dro gi 241 Tu cho la-Sę pól -
no Kra jeń skie, 29 km dro gi 270 Wło cła wek – Iz -
bi ca Ku jaw ska oraz 42 km dro gi 269 Ko wal
– Iz bi ca Ku jaw ska.

To ruń roz bu du je 
Szo sę Cheł miń ską
39 mln eu ro z RPO w kon kur sie zo sta nie po dzie -
lo ne mię dzy sa mo rzą dy, któ re chcą re mon to wać
za rzą dza ne przez sie bie dro gi. Umo wę o do fi nan -
so wa nie pod pi sał już To ruń, któ ry pie nią dze
prze zna czy na roz bu do wę Szo sy Cheł miń skiej na
ki lo me tro wym od cin ku od tra sy śred ni co wej do
ul. Po lnej. To część dro gi wo je wódz kiej 533,
w mia stach pre zy den ckich za ta kie tra sy od po -
wia da jed nak nie mar sza łek, a pre zy dent.

To ruń we wnio sku o do fi nan so wa nie wy ce -
nił war tość prac na 27 mln zł, a ocze ki wa ną do-
 ta cję na 16,2 mln zł. Wia do mo już, że uda się
za osz czę dzić pie nią dze miej skie, a pro por cjo nal -
nie po mniej szo na zo sta nie też do ta cja. Fir ma
Skan ska, któ ra wy gra ła prze targ i pod pi sa ła
z mia stem umo wę, swo je ro bo ty wy ce ni ła tyl -
ko na 15,8 mln zł. 

W ubieg łym ty god niu Miej ski Za rząd Dróg
w To ru niu prze ka zał wy ko naw cy plac bu do wy.
Na po cząt ku kwiet nia ro bo ty po win ny już ru szyć.
Po trwa ją do koń ca ma ja 2018 r. Po ich za koń -
cze niu dro ga bę dzie mieć dwie jezd nie z dwo ma
pa sa mi ru chu w każ dym kie run ku, z do dat ko wy -
mi po sze rze nia mi na skrzy żo wa niach. Od stro -
ny za chod niej dro gow cy uło żą zu peł nie no wą
jezd nię, a od wschod niej prze bu du ją ist nie ją cą. 

– Do dat ko wo zo sta wia my jesz cze pas na
tram waj na JAR, któ ry w przy szło ści bę dzie biegł
na od cin ku mię dzy śred ni ców ką a ul. Dłu gą
– mó wi Ra fał Wie wiór ski, dy rek tor MZD.

Wzdłuż zmo der ni zo wa ne go od cin ka wy ko -
naw ca na sa dzi pra wie 40 drzew i po nad 32 tys.
krze wów. Zie leń ma chro nić przed za nie czysz -
cze nia mi, tłu mić ha łas, osła niać przed wia trem
i zwię kszać kom fort ja zdy. Do dat ko wo przy
Przed szko lu Miej skim nr 6 sta nie dłu gi na 52 m
ekran chro nią cy przed ha ła sem. 

Nasze drogi jak nowe
Re gio nal ny Pro gram
Ope ra cyj ny na sze go
wo je wódz twa umoż li wi
za kro jo ne na sze ro ką
ska lę pra ce dro go we.
W pu li jest 140 mln 
eu ro, czy li oko ło 590
mln zł. Pier wsze pra ce
już ru szy ły.

2,3 MLD EURO
DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ŚRODKI UNIJNE TRAFIĄ NA ROZBUDOWĘ KOLEJNEGO 
ODCINKA SZOSY CHEŁMIŃSKIEJ fot. Andrzej Goiński
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RPO nabiera te

N
a sze wo je wódz two w Re gio nal -
nym Pro gra mie Ope ra cyj nym
(RPO) ma do wy da nia 2,23 mld eu -
ro. Środ ki po cho dzą z dwóch uni j -
nych fun du szy – Eu ro pej skie go

Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go (EFRR) i Eu -
ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go (EFS)
– oraz wkła du kra jo we go. Ra my cza so we
RPO, jak i wszyst kich ak tu al nie re a li zo wa -
nych pro gra mów w ca łej Unii Eu ro pej skiej,
okre ślo no na la ta 2014-2020. Nie jest to do
koń ca ści słe, bo fak tycz ny start pro gra mów
był moż li wy do pie ro w ro ku 2015. Rów nież
da ta koń co wa jest dość umow na. Zgod nie
z za sa dą „n+3”, środ ki moż na wy da wać jesz-
 cze trzy la ta po za koń cze niu okre su pro gra -
mo wa nia, a więc do 2023 r. 

Start wszyst kich re gio nal nych pro gra -
mów ope ra cyj nych w Pol sce opóź niał brak
sto sow nych prze pi sów uni j nych i kra jo wych.
Wo je wódz twa nie mog ły np. roz dzie lać pie-
 nię dzy na szpi ta le, za nim w Mi ni ster stwie
Zdro wia nie po wsta ła ma pa po trzeb zdro-
 wot nych. Mu sia ły też cze kać na ak tu a li za cję
kra jo we go pla nu do ty czą ce go ście ków ko mu -
nal nych, no we li za cję pra wa wod ne go, wpro-
 wa dze nie uni j nych prze pi sów na grunt
pol skie go pra wa za mó wień pu blicz nych oraz
opra co wa nie in nych do ku men tów, za któ re
od po wia da ją wła dze pań stwa. To wszyst ko
spra wi ło, że na po cząt ku 2017 r. re gio nal ne
pro gra my na la ta 2014-2020 do pie ro się roz-
 krę ca ją. 

W ku jaw sko-po mor skiem na tem po re a li -
za cji RPO wpły nę ła też stra te gia sa mo rzą du
wo je wódz twa. Za kła da ła, że le piej do kład nie
roz pla no wać wy dat ki aż do 2023 r., niż po-
 spiesz nie wy da wać pie nią dze w pierw szym
okre sie. Mar sza łek Piotr Cał bec ki opi sy wał to
na przy kła dzie tzw. in stru men tów zwrot nych,
czy li pre fe ren cyj nych po ży czek i po rę czeń kre-
 dy to wych dla firm. Wo je wódz two mog ło
szyb ko prze ka zać te pie nią dze do wy spe cja li -
zo wa nych fun du szy wspo ma ga ją cych przed się-
 bior ców i za księ go wać, że ty le już wy da no.
Zde cy do wa ło się jed nak naj pierw przy go to wać
no wy sy stem dy stry bu cji in stru men tów fi nan-
 so wych. Urząd Mar szał kow ski tłu ma czył, że
nie sztu ką jest pie nią dze wy dać, cho dzi o to,
by za in we sto wać je mą drze i by sta ły się mo-
 to rem na pę do wym ko lej nych przed sięw zięć
roz wo jo wych. 

Ta kie po dej ście spra wia jed nak, że wy da je -
my pie nią dze wol niej niż in ne wo je wódz twa. Na
ko niec 2016 r. Ku jaw sko-Po mor skie za kon trak -
to wa ło – w za leż no ści od przy ję tej me to do lo gii
ob li czeń 3,8 proc. lub 4,2 proc. swo je go pro gra -
mu. Pod tym wzglę dem jest na osta t nim miej-
 scu w Pol sce. Po mor skie, któ re jest li de rem,
pod pi sa ło już umo wy na 36,5 proc. lub 40,5
proc. swo je go RPO. Urząd Mar szał kow ski w To -
ru niu stoi na sta no wi sku, że naj waż niej szy jest
wskaź nik nie kon trak ta cji, a cer ty fi ka cji okre ś-
la ją cy, ile pie nię dzy zgło si liś my do Ko mi sji Eu-
 ro pej skiej. Cho ciaż wy ro bi liś my pro gno zę na
2016 r., to cer ty fi ko wa liś my do pie ro ok. 1 proc.
środ ków. 

Po wstał plan przy spie sze nia RPO, za wie ra -
ją cy m.in. wy kaz dzia łań nie zbęd nych do re a li -
za cji w 2017 r. Ozna cza, że wkrót ce du ży
stru mień uni j nych pie nię dzy, któ re do tąd mie-
 liś my na pa pie rze, tra fi do osta tecznych od bior -
ców: sa mo rzą dów, firm, in sty tu cji i or ga ni za cji.
Do koń ca ro ku wła dze wo je wódz twa pla nu ją, że
wskaź nik kon trak ta cji na ko niec ro ku wzroś nie
do 47,3 proc., a cer ty fi ka cji – do 7,94 proc.

Po ży czki i po rę cze nia
Ru szyć ma ją wspom nia ne in stru men ty zwrot -
ne. Do tych czas pro wa dzo ne ana li zy do ty czy ły
te go, ja ka in sty tu cja ma peł nić ro lę tzw. fun-
 du szu fun du szy, a więc roz dzie lać pie nią dze
mię dzy fun du sze po ży czko we, fun du sze po rę -
cze nio we i ban ki. Za rząd wo je wódz twa po sta -
no wił roz dzie lić te kom pe ten cje mię dzy trzy
pod mio ty. Pierw szym bę dzie Eu ro pej ski Bank
In we sty cyj ny w Luk sem bur gu, któ ry jest już za-
 an ga żo wa ny w re gio nie – kre dy tu je in we sty -
cje w na szych szpi ta lach, To ru nio wi po ży czył
część pie nię dzy na bu do wę mo stu im. gen. Za-
 wac kiej. Dru gim zo sta nie, zgod nie z po stu la ta -
mi Mi ni ster stwa Rozwoju, pań stwo wy Bank
Gos po dar stwa Kra jo we go. Trze cim bę dzie no -
wa spół ka wo je wódz ka Ku jaw sko-Po mor ski
Fun dusz Roz wo ju. 

Za rząd wo je wódz twa sza cu je, że w II kwar-
 ta le br. prze ka że do tych trzech in sty tu cji łącz -
nie 211 mln eu ro, z cze go 53 mln eu ro
cer ty fi ku je do Ko mi sji Eu ro pej skiej. W III kwar-
 ta le Ku jaw sko-Po mor ski Fun dusz Roz wo ju ma
za cząć wspie rać osta tecznych od bior ców,
w IV kwar ta le do łą czy do nie go EBI i BGK. Dla
firm ozna cza to, że na ryn ku po ja wią się no we

Pieniądze, które województwo 
ma już zagwarantowane, szybciej trafią 
do beneficjentów. Pójdą m.in. na preferencyjne
pożyczki dla firm, drogi i projekty 
w ramach ZIT.

NA WYPOSAŻENIE ROZBUDOWYWANEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO 
W TORUNIU PRZEZNACZYMY ŚRODKI Z RPO WK-P fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

”Budujemy szpital nowoczesny 
i funkcjonalnie dopracowany.
Od początku przyświeca nam
idea, by chorzy i odwiedzający
czuli się tu dobrze – mówi 
o rozbudowie Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Toruniu
marszałek Piotr Całbecki
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ko rzyst ne moż li wo ści po ży cze nia pie nię dzy
na roz wój biz ne su. Znaj dą się w dys po zy cji
ban ków, fun du szy po ży czko wych i fun du szy
po rę cze nio wych. Wię cej szcze gó łów do ty -
czą cych in stru men tów zwrot nych przed sta -
wi my w ko lej nym do dat ku po świę co nym
RPO, któ ry uka że się z „Ga ze tą Wy bor czą” 
28 kwiet nia br.

Szyb ciej 
na dro gach 
Ko lej ną za po wie dzią jest przy spie sze nie tzw.
pro jek tów po za kon kur so wych. Ko niecz ność ich
re a li za cji wy ni ka z do ku men tów stra te gicz nych,
nie trze ba więc zgła szać ich do kon kur sów, co
nie ozna cza, że od po wie dzial ni za nie urzęd ni cy
nie mu szą opra co wy wać wnio sków o uni j ne pie-
 nią dze.

Plan za kła da szyb sze wy da nie środ ków uni -
j nych na mo der ni za cje nie któ rych od cin ków
dróg wo je wódz kich. Szyb ciej roz li czo na ma być
też prze bu do wa wa łu prze ciw po wo dzio we go
w po wie cie świec kim. 

Plan wspo mi na jesz cze o trwa ją cej do grud-
 nia 2019 r. roz bu do wie szpi ta la wo je wódz kie go
na Bie la nach w To ru niu. Cho ciaż to za da nie jest
fi nan so wa ne w naj wię kszym za kre sie z kre dy tu
w EBI, to wo je wódz two za pla no wa ło po kry cie
pew nych wy dat ków z RPO. I te za ku py ma ją
przy spie szyć.

Wię cej prob le mów spra wia ją po za kon kur -
so we pro jek ty ko le jo we, w tym za kre sie wo je -
wódz two nie mo że sa mo dziel nie za pla no wać
wcześ niej szych wy dat ków, ko niecz ne są usta le -
nia z za rząd cą to rów – spół ką PKP Pol skie Li nie
Ko le jo we.

ZIT z no wą ener gią
Przy spie sze nia wy ma ga też ZIT, czy li Zin te gro -
wa ne In we sty cje Te ry to rial ne Byd gosz czy, To-
 ru nia oraz oko licz nych gmin i po wia tów.
Prze zna czo no na nie 167 mln eu ro z na sze go
RPO. W dru gim pół ro czu 2016 r. ogło szo no pier -
wsze kon kur sy, w I kwar ta le roz strzy gnię to
pier wsze na bo ry, be ne fi cjen ci nie ba wem pod-
 pi szą umo wy do ta cyj ne.

W pro ce sie wy dat ko wa nia środ ków UE de-
 dy ko wa nych ZIT za an ga żo wa na jest In sty tu cja
Po śred ni czą ca – zo stał nią sa mo rząd Byd gosz -
czy. Tak że on wziął udział dys ku sji w Mi ni ster -
stwie Roz wo ju o pla nie na praw czym ZIT.
Omó wio ne dzia ła nia za kła da ją, że do koń ca ro -
ku kon trak ta cja w ZIT wy nie sie 48 proc., a cer -
ty fi ka cja – 14 proc. 

Uprosz czo na ma być oce na wnio sków
w nie któ rych ZIT-ow skich kon kur sach, a wnio -
ski oce niać ma ją pod wzglę dem for mal nym
i me ry to rycz nym ze wnętrz ni eks per ci. Za ich po-
 wo ła nie od po wia da ła by Byd goszcz, przy czym
mog ła by ko rzy stać z do świad czo nych fa chow -
ców, któ rzy już współ pra cu ją z Urzę dem Mar-
 szał kow skim. Wdro że nie po wyż szych uprosz czeń
ma poz wo lić na skró ce nie cza su oce ny – z 85 do
30 dni ro bo czych. Pier wsze pi lo ta żo we kon kur sy
z uwzględ nie niem no wych re guł pla no wa ne są
na dru gą po ło wę ro ku i do ty czyć bę dą: ter mo -
mo der ni za cji bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz -
nej, trans por tu miej skie go i in fra struk tu ry dla
szkol nic twa za wo do we go.

Zgod nie z no wym har mo no gra mem szyb-
 ciej ru szą pro jek ty po za kon kur so we w ZIT. Be-
 ne fi cjen ci wię kszo ści z nich jesz cze w tym ro ku
ma ją skła dać wnio ski o do fi nan so wa nie. Byd-
 goszcz w 2017 r. zło ży wnio ski na prze bu do wę
to ro wi ska tram wa jo we go w uli cy Woj ska Pol-
 skie go na od cin ku od ul. Ba czyń skie go do ul.
Che micz nej wraz z za ku pem ta bo ru, a tak że na
bu do wę trzech bus pa sów. To ruń wy stą pi o pie -
nią dze na prze bu do wę ukła du to ro wo-dro go we -
go na Wa łach gen. Si kor skie go i al. Ja na Pa wła II
oraz na bu do wę par kin gów ty pu park & ri de. Te -
go ty pu par kin gi ze środ ków ZIT bu do wać bę dą
rów nież: Na kło nad No te cią i Szu bin. Urząd
Mar szał kow ski roz wa ża obec nie, czy nie zwię k-
szyć tym pro jek tom do fi nan so wa nia do mak sy -
mal ne go do pusz czal ne go po zio mu. 

Po zo sta łe dwa pro jek ty po za kon kur so we,
któ rych be ne fi cjen tem jest Byd goszcz, zo sta ną
zło żo ne w 2018 r., a ich fi zycz na re a li za cja bę-
 dzie sko or dy no wa na z in we sty cja mi re a li zo wa -
ny mi z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Śro do wi sko. 

Kon kur sy z RLKS
In ne na rzę dzie fi nan so we, któ re do pie ro się roz-
 krę ca, jest okre śla ne ja ko roz wój lo kal ny kie ro -
wa ny przez spo łecz ność (RLKS). Za kła da, że
część pie nię dzy z RPO na mniej sze pro jek ty
Urząd Mar szał kow ski po dzie li przy udzia le lo kal-
 nych grup dzia ła nia (LGD) re pre zen to wa nych
przez sek tor pu blicz ny, spo łecz ny, gos po dar czy
oraz miesz kań ców. Ku jaw sko-Po mor skie zde cy -
do wa ło się wy jąt ko wo sze ro ko wy ko rzy stać to
na rzę dzie, okre śla jąc je ja ko „mar szał kow ski
bud żet oby wa tel ski”. Wo je wódz two pod pi sa ło

umo wy o wa run kach i spo so bie re a li za cji stra te-
 gii roz wo ju lo kal ne go kie ro wa ne go przez spo -
łecz no ści z 28 LGD, któ re swym za się giem
po kry wa ją wszyst kie gmi ny w wo je wódz twie.
26 lo kal nych grup dzia ła nia uzy ska wspar cie ze
środ ków RPO.

Na bo ry wnio sków o do ta cje, ogła sza ne
za rów no przez za rząd wo je wódz twa jak
i LGD, zo sta ną ogło szo ne w II kwar ta le. Dla
spraw niej sze go wdra ża nia RLKS Urząd Mar-
 szał kow ski do dat ko wo zor ga ni zu je szko le nia
dla przed sta wi cie li LGD.

Rocz ne pla ny 
dzia ła nia
Uni j ne pie nią dze ma my wy da wać szyb ciej tak że
dzię ki uprosz cze niu pro ce dur dla be ne fi cjen tów.
No wo ścią są rocz ne pla ny dzia ła nia, któ re opi-
 su ją, ja kie kon kur sy zo sta ną ogło szo ne w da -
nym ro ku ka len da rzo wym z Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go.

– Ta ki plan po ka zu je, ja kie kry te ria mu si
speł nić be ne fi cjent, kie dy ta ki kon kurs zo sta nie
ogło szo ny, ja ka bę dzie alo ka cja i ja kich wskaź ni-
 ków ocze ku je my – wy li cza Mi chał Hel ler, na-
 czel nik Wy dzia łu Pro gra mo wa nia Eu ro pej skie go
w Urzę dzie Mar szał kow skim. – Dzię ki te mu każ -
dy za in te re so wa ny wzię ciem udzia łu w kon kur -
sie za pla no wa nym np. na dru gi czy trze ci
kwar tał, już na po cząt ku ro ku wie, jak przy go -
to wać się do zło że nia wnio sku. Li czy my, że dzię -
ki te mu bę dzie my otrzy my wać wnio ski jak
naj lep szej ja ko ści. Mie liś my sy gna ły, że po ten -
cjal ni be ne fi cjen ci du żo chęt niej przy stą pią do
kon kur sów i bę dą po trze bo wa li mniej cza su na
przy go to wa nie do ku men tów apli ka cyj nych,
skoń czą się więc licz ne kie ro wa ne do nas proś -
by o wy dłu że nie na bo ru mo ty wo wa ne tym, że
jest za ma ło cza su na przy go to wa nie wnio sku.
W pla nach sta ra liś my się mak sy mal nie uprasz-
 czać kry te ria, pi sać je w spo sób przej rzy sty i pre -
cy zyj ny. Okre śli liś my wy mo gi, ja kie mu szą
speł niać wnio ski, ale nie wy ni ka ją one tyl ko
z na szych wi zji, ale za pi sów sa me go RPO oraz
wy tycz nych Mi ni ster stwa Roz wo ju. Du żą część
wy mo gów po sta no wi liś my prze rzu cić z kry te -
riów kon kur so wych do re gu la mi nów. Ta ki za-
 bieg da nam wię kszą ela stycz ność przy wy bo rze
pro jek tów, a po ten cjal nym be ne fi cjen tom moż -
li wość po pra wia nia wnio sków. Wcześ niej nie
mo gli ich ko ry go wać, błęd ne apli ka cje mu sie -
liś my po pro stu od rzu cać. 

Zmia ny i prze su nię cia
In ne, nie kie dy już roz po czę te dzia ła nia pro wa -
dzą ce do przy spie sze nia RPO, to szer sze za sto -
so wa nie sy ste mu za li czko we go w pro jek tach
ob ję tych po mo cą pu blicz ną, prze su nię cia or ga -
ni za cyj ne mię dzy de par ta men ta mi w Urzę dzie
Mar szał kow skim oraz po pra wa pro mo cji i in for -
ma cji o eu ro fun du szach. 

Nie za leż nie od ini cja tyw Urzę du Mar szał -
kow skie go swo je pro po zy cje zmian we wszyst-
 kich pro gra mach ope ra cyj nych ma Mi ni ster stwo
Roz wo ju. Cho dzi w nich głów nie o to, by do sto -
so wać uni j ne pro gra my do za ło żeń pla nu Mo ra-
 wiec kie go. Zmia ny mo gą tak że wpły nąć na
przy spie sze nie wy da wa nia środ ków. 

W związ ku z tym po dej ściem, w na szym
RPO szy ku ją się prze su nię cia – np. część pie nię -
dzy pier wot nie za pla no wa nych na ko lej ma
pójść na ścież ki ro we ro we oraz in fra struk tu rę
pu blicz ną. In ny przy kład – zmniej szy się pu la
na in we sty cje wy ma ga ją ce zgod no ści z uni j ną
Ra mo wą Dy rek ty wą Wod ną, któ rych re a li za cja
jest skom pli ko wa na, po ja wi się za to moż li wość
fi nan so wa nia z RPO przed sięw zięć na rzecz 
po pra wy ja ko ści po wie trza. 

SŁUPKI PÓJDĄ 
W GÓRĘ
3,78 proc. 
– tyle wyniósł wskaźnik 

kontraktacji RPO na koniec
2016 r. 

47,3 proc. 
– tyle, według planu 

przyspieszenia, ma wynieść 
na koniec 2017 r.

0,99 proc. 
– to wskaźnik certyfikacji 

na koniec 2016 r.

7,94 proc.
– tyle ma wynieść certyfikacja

na koniec 2017 r. 

STYPENDYŚCI MARSZAŁKOWSKIEGO PROJEKTU „PRYMUS POMORZA I KUJAW” fot. Mikołaj Kuras

”W ku jaw sko-po mor skiem 
na tem po re a li za cji RPO 
wpły nę ła też stra te gii 
sa mo rzą du wo je wódz twa. 
Za kła da ła, że le piej do kład nie
roz pla no wać wy dat ki 
aż do 2023 r., niż po spiesz nie
wy da wać pie nią dze 
w pierw szym okre sie.

”Plan za kła da szyb sze wy da nie
środ ków uni j nych na 
mo der ni za cje nie któ rych 
od cin ków dróg wo je wódz kich 
nr 548, 251, 559, 240 i 265.
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RPO
na la ta 2014-2020
to dru gi ta ki pro-
 gram w Ku jaw -
sko-Po mor skiem.
Pierw szy był re a -

li zo wa ny w la tach 2007-2013. Nie daw ne ba da -
nie na je go te mat po ka za ło, że bli sko 90 proc.
miesz kań ców za u wa ży ło po zy tyw ny wpływ
RPO na swo je oto cze nie. Na py ta nie o kon kret -
ne efek ty pro gra mu 93 proc. za do wo lo nych
wska za ło na zmia ny w sie ci dróg, a 91 proc. po-
 chwa li ło po pra wę ja ko ści dróg wcześ niej ist nie -
ją cych. 

In fra struk tu ra dro go wa to jed nak tyl ko jed -
na z dzie dzin, na któ rą przy dzie la ne są do ta cje.
W pro gra mie ma my np. część (tzw. oś) do ty czą -
cą ryn ku pra cy. Na ten rok Urząd Mar szał kow -
ski za pla no wał w niej osiem kon kur sów oraz
je den na bór po za kon kur so wy. Do be ne fi cjen tów
tra fi ok. 200 mln zł. 

Miej sca pra cy, żłob ki, 
do my opie ki
– To są środ ki prze de wszyst kim na ak ty wi za cję
za wo do wą bez ro bot nych – wy jaś nia Mi chał Hel-
 ler, na czel nik Wy dzia łu Pro gra mo wa nia Eu ro pej -
skie go w Urzę dzie Mar szał kow skim. – Pro jek ty bę dą
re a li zo wać głów nie po wia to we urzę dy pra cy. 

Po śred nia ki ma ją już do świad cze nie w po -
dob nych przed sięw zię ciach, zwy kle prze zna cza -
ją pie nią dze z RPO na fi nan so wa nie sta ży,
szko le nia lub do ta cje dla bez ro bot nych na za ło -
że nie włas nej fir my. 

W osi do ty czą cej ryn ku pra cy są pie nią dze
nie tyl ko na wal kę z bez ro bo ciem. Urząd Mar-
 szał kow ski pla nu je do fi nan so wać po wsta wa nie
no wych miejsc opie ki nad dzieć mi do lat trzech
w żłob kach i po dob nych pla ców kach. 

– Wszyst kie re gio ny na po ty ka ją na prob lem
nie wiel kie go za in te re so wa nia ze stro ny pod mio-
 tów, któ re mo gą się o środ ki ubie gać, ale te go
nie ro bią – zwra ca uwa gę na czel nik. – Kon ku -
ren cją jest rzą do wy pro gram „Ma luch+”, gdzie
też moż na otrzy mać pie nią dze – co praw da niż -
sze, ale na lep szych wa run kach. Li czy my, że przy
od po wied niej ak cji in for ma cyj no-pro mo cyj nej
ten ob szar uda się roz krę cić.

W in nej osi „so li dar ne spo łe czeń stwo” szy-
 ku je się sie dem kon kur sów, do po dzia łu bę dzie
ok. 140 mln zł. 

– To oś dla osób, któ re zna laz ły się w trud -
nej ży cio wo sy tu a cji, nie sa mo dziel nych i star -
szych – mó wi mar sza łek wo je wódz twa Piotr
Cał bec ki. – Chce my im po móc, ale w ich do-
 mach lub w do mach dzien ne go po by tu. Ten pro-
 ces na zy wa się de in sty tu cjo na li za cją.

Or ga ni za cje i in sty tu cje zaj mu ją ce się spra-
 wa mi spo łecz ny mi bę dą mog ły otrzy mać do ta -
cję na wspar cie dla dwóch grup. Pier wsza to
oso by w naj trud niej szej sy tu a cji, czę sto nie pra-
 cu ją ce, ko rzy sta ją ce z sy ste mu po mo cy spo łecz-
 nej, któ re trze ba za chę cić do pod ję cia na u ki lub
pra cy. Eks per ci uwa ża ją, że po pu lar ny staż lub
szko le nie z urzę du pra cy to w ich przy pad kach
zbyt ma ło. Po moc tra fi też do miesz kań ców,
któ rzy z po wo du sta ro ści lub nie peł no spraw -
no ści są nie sa mo dziel ni. Urząd Mar szał kow ski
pla nu je do to wać do my dzien ne go po by tu, ale
też np. wy po ży czal nie sprzę tu re ha bi li ta cyj ne -
go i no wo ści tech no lo gicz ne, ty pu te le o pie -
ka.

Do dat ko we lek cje w szko łach
Ok. 174 mln zł zo sta nie roz dys po no wa nych
w 12 pla no wa nych na ten rok kon kur sach edu-
 ka cyj nych. Pie nią dze po mo gą m.in. two rzyć no -
we miej sca w przed szko lach, zwłasz cza tam,
gdzie ich do stęp ność jest naj niż sza. 

– Da je my pie nią dze na twar de in we sty cje
w przed szko lach, a rów no le gle przy zna je my do-
 fi nan so wa nie na dzia łal ność tych przed szko li
– uści śla mar sza łek Cał bec ki.

– Nie cho dzi tyl ko o licz bę miejsc, ale też
o ich ja kość – za zna cza Hel ler. – Chce my do ksz-
tał cać na u czy cie li wy cho wa nia przed szkol ne go,
że by umie li le piej współ pra co wać z dzieć mi
z nie peł no spraw no ścia mi i dzieć mi o spe cjal -
nych po trze bach edu ka cyj nych.

Pla no wa ne kon kur sy bę dą do ty czy ły tak że
szkół pod sta wo wych, gim na zjów i szkół po nad -
gim na zjal nych. W przy pad ku gim na zjów, któ re
w związ ku z re for mą edu ka cji cze ka wy ga sze nie,
nie bę dzie jed nak moż li wo ści otrzy ma nia do ta -
cji na twar de in we sty cje, ty pu wy po sa że nie pra-

 cow ni. Obec ni gim na zja li ści, któ rzy od no we go
ro ku szkol ne go bę dą w 2. i 3. kla sie, bę dą mo -
gli jed nak uczest ni czyć w do dat ko wych za ję -
ciach fi nan so wa nych z RPO. Ta kie lek cje bę dą
pro wa dzo ne tak że w pod sta wów kach i szko łach
po nad gim na zjal nych, któ re wez mą udział
w pro jek cie. 

– Cho dzi o roz wi ja nie wśród uczniów kom-
 pe ten cji ję zy ko wych i w za kre sie na uk ma te ma -
tycz no-przy rod ni czych – mó wi mar sza łek. – Tu
są naj wię ksze de fi cy ty w kształ ce niu, bę dzie my
je uzu peł niać przez do sy pa nie pie nię dzy do sy s-
te mu edu ka cyj ne go, zor ga ni zu je my do dat ko we
go dzi ny za jęć. Bę dą prze zna czo ne dla dzie ci,
któ re so bie nie ra dzą, jak i dla uczniów szcze gól-
 nie uzdol nio nych.

Szko ły za wo do we do sta ną za chę tę do roz-
 wi ja nia prak tycz nych umie jęt no ści swo ich wy-
 cho wan ków.

– Pro mu je my zwłasz cza sta że za wo do we
u pra co daw ców – mó wi Hel ler. – Dzię ki te mu
pra co daw ca ma ucznia dłu żej niż na zwy kłych
prak ty kach, mo że le piej na u czyć go czyn no ści,
któ re – o ile uczeń zo sta nie je go pra cow ni kiem
– w przy szło ści bę dzie wy ko ny wał. Uczeń zdo by -
wa zaś do świad cze nie i kon takt z ryn kiem pra cy,
mo że rów nież otrzy my wać sty pen dium sta żo we.
Re a li zo wa liś my już ta kie pro jek ty, ucznio wie cie-
 szy li się, że mo gą za ro bić pier wsze w ży ciu pie-
 nią dze i zgła sza li się na sta że na wet w wa ka cje.

Dar mo we ba da nia 
dla miesz kań ców
Z RPO wspie ra na jest też służ ba zdro wia. Z jed -
nej stro ny pie nią dze po ma ga ją szpi ta lom za ku -
pić sprzęt i wy po sa że nie. Z dru giej stro ny RPO

umoż li wia re a li za cję pro gra mów pro fi lak tycz -
nych. 

– Na ta kie rze czy za wsze bra ku je pie nię dzy
w Na ro do wym Fun du szu Zdro wia. My w RPO
ma my na nie prze szło 27 mln eu ro – mó wi mar-
 sza łek Cał bec ki. – To po tęż ne pie nią dze, roz ma -
wia my z wo je wódz ki mi kon sul tan ta mi w da nych
dzie dzi nach me dy cy ny o tym, jak je do brze wy-
 ko rzy stać. Ra tu je my w ten spo sób ży cie wie lu lu-
 dziom, któ rzy sa mi z włas nej ini cja ty wy ni gdy
by ba dań nie zro bi li.

Sa mo rząd wo je wódz twa pla nu je kil ka na -
ście pro gra mów pro fi lak tycz nych. Ja ko pierw szy
zo sta nie prze pro wa dzo ny ten poz wa la ją cy na
wczes ne wy kry cie ra ka je li ta gru be go. Urząd
Mar szał kow ski w kon kur sie wy bie rze pla ców ki
służ by zdro wia w ca łym wo je wódz twie. Mię dzy
nie roz dzie li po nad 19 mln zł. Pro gram jest skie-
 ro wa ny do osób w wie ku ak tyw no ści za wo do -
wej, bę dą cych w gru pie pod wyż szo ne go ry zy ka.
Lecz ni ce z jed nej stro ny ro ze ślą za pro sze nia na

ba da nia do czę ści miesz kań ców w wie ku od 55
do 64 lat. Z dru giej stro ny zgło sić się bę dą mog -
ły też oso by młod sze (od 25 r. ż.), któ re są szcze-
 gól nie na ra żo ne na ta ki no wo twór, np.
cho ro wał na nie go bli ski krew ny. Ba da nia bę dą
bez płat ne. 

– Do strze ga my prob lem zwią za ny z cho ro -
ba mi on ko lo gicz ny mi. Za le ży nam, aby wy szu -
ki wać oso by za gro żo ne, za nim cho ro ba doj dzie
do sta dium ope ra cyj ne go – mó wi Mał go rza ta
Wiś niew ska, za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu
Spraw Spo łecz nych, Wdra ża nia Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go i Zdro wia w Urzę dzie
Mar szał kow skim. – Prob le mem mo że być za in -
te re so wa nie ze stro ny sa mych miesz kań ców. Ta -
kie ba da nia są już re a li zo wa ne w wą skim
za kre sie ze środ ków Mi ni ster stwa Zdro wia, nie-
 ste ty zgła szal ność jest bar dzo nie wiel ka. Chce -
my prze ko nać, że jest to ba da nie być mo że przez
mo ment nie przy jem ne, ale z pew no ścią jest
bar dzo waż ne. 

Na to pójdą unijne dotacje 
Regionalny Program Operacyjny kojarzymy przede wszystkim z infrastrukturą. Tymczasem
Urząd Marszałkowski wykorzystuje go do wsparcia wielu dziedzin życia. Tylko w tym roku
spore pieniądze przeznaczy m.in. na walkę z bezrobociem, dodatkowe zajęcia w szkołach 
oraz profilaktykę zdrowotną.

200 milionów złotych 
– z RPO na projekty 

związane z rynkiem pracy 
trafi do beneficjentów 
w 2017 roku

”Pie nią dze po mo gą m.in. 
two rzyć no we miej sca 
w przed szko lach, 
zwłasz cza tam, gdzie ich 
do stęp ność jest naj niż sza. 

DZIĘKI UNIJNYM DOTACJOM UCZNIOWIE ZAWODÓWEK W POWIECIE MOGILEŃSKIM 
DWA LATA TEMU UCZESTNICZYLI W ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH. TAKICH PROJEKTÓW 
BĘDZIE WIĘCEJ fot. Tymon Markowski

SPOTKANIE INFORMACJE DLA MAM CHCĄCYCH WRÓCIĆ NA RYNEK
PRACY „MAMA MOŻE WSZYSTKO” fot. Tymon Markowski


