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TO MASZ CIE CHOŃ SKI

Uni j ne pro gra my na pierw szy rzut oka mo -
gą wy da wać się wie dzą ta jem ną. W ca łej Unii
Eu ro pej skiej jest ich aż 387. Są re a li zo wa ne
w ra mach tzw. po li ty ki spój no ści, któ ra ma
do pro wa dzić do wzro stu gos po dar cze go
i zwię ksze nia za trud nie nia w ca łej Unii. Bruk -
se la w la tach 2014-20 prze zna cza na nią jed -
ną trze cią uni j ne go bud że tu – 351,8 mld eu -
ro. Te pie nią dze są dzie lo ne na wszyst kie pań -
stwa człon kow skie oraz wszyst kie re gio ny. 

Spra wa ro bi się prost sza, gdy wcho dzi my
na grunt Pol ski. Na nasz kraj przy pa da 77,6
mld eu ro, któ re zo sta ną roz dys po no wa ne w 22
pro gra mach. Naj wię ksze są ste ro wa ne z War -
sza wy przez mi ni ster stwa i pod leg łe im in sty -
tu cje, np. z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko do to wa ne są au to stra -
dy i głów ne li nie ko le jo we, a z Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go In te li gen tny Roz wój du że in we sty -
cje prze my sło we i in for ma tycz ne. 

Gdy ze jdzie my na szcze bel re gio nal ny,
jest jesz cze ła twiej. Każ de wo je wódz two ma

swój Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny, któ -
ry re a li zu je sa mo rząd na cze le z mar szał kiem
(w do ku men tach mo że my spot kać się z okre -
śle niem „in sty tu cja za rzą dza ją ca”). Ku jaw -
sko-Po mor ski RPO to 1,9 mld euro z Unii i 335
mln eu ro z bud że tu pań stwa – łącz nie ok. 2,23
mld eu ro, a więc prze szło 9,5 mld zł. Ty le pie -
nię dzy z Unii wo je wódz two ma za gwa ran to -
wa ne na sie dem lat. W prak ty ce bę dzie to
wię ksza kwo ta, bo są jesz cze spe cjal ne pro -
gra my na rol nic two, ry bo łów stwo i wal kę
z bez ro bo ciem wśród mło dzie ży, do te go na -
sze uczel nie, mia sta, gmi ny, fir my i in sty tu -
cje mo gą ubie gać się o do ta cje z fun du szy
dzie lo nych w War sza wie i w Bruk se li.

Po tocz nie mó wi się, że RPO re a li zu je
mar sza łek wo je wódz twa, nie ozna cza to jed -
nak, że ma on do wol ność w dys po no wa niu
ty mi pie niędz mi. Każ dy pro gram ope ra cyj -
ny to efekt wie lo mie sięcz nych prac, kon sul -
ta cji i ne go cja cji z Ko mi sją Eu ro pej ską, spo -
sób wy da wa nia pie nię dzy jest ob wa ro wa -
ny uni j ny mi wskaź ni ka mi i stra te gicz ny mi
do ku men ta mi wo je wódz twa, kra ju i Unii.
Ad mi ni stra cja mar szał kow ska mu sia ła też

przejść tzw. de sy gna cję, czy li spraw dze nie,
czy jest w sta nie za pew nić pra wi dło wą re -
a li za cję pro gra mu. Do te go spo sób wy da -
nia każ de go eu ro mo gą kon tro lo wać in sty -
tu cje uni j ne (np. Eu ro pej ski Try bu nał Ob -
ra chun ko wy) i kra jo we (jak Naj wyż sza Iz -
ba Kon tro li). 

RPO wska zu je pre cy zyj ne, na ja kie ob -
sza ry i w ja kiej wy so ko ści ma iść wspar cie.
Naj wię cej, bo pra wie 23 proc. wszyst kich
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.
środ ków 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.
Czę ścią pro gra mu są też Zin te gro wa ne In -
we sty cje Te ry to rial ne Byd gosz czy, To ru nia
oraz po bli skich gmin i po wia tów. 

Pie nią dze z RPO są dy stry bu o wa ne wśród
wie lu grup be ne fi cjen tów, ta kich jak fir my, sa -
mo rzą dy te ry to rial ne, in sty tu cje, sto wa rzy -
sze nia i fun da cje. Tra fia ją do nich w for mie do -
ta cji, ale też tzw. in stru men tów fi nan so wych,
czy li po ży czek i po rę czeń, na któ re sta wia te -
raz Ko mi sja Eu ro pej ska. Zwy kle o tym, kto
do sta nie pie nią dze, de cy du je kon kurs pro wa -
dzo ny przez Urząd Mar szał kow ski. Kry te ria
kon kur so we za twier dza Ko mi tet Mo ni to ru ją -
cy RPO. 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. Po za
cy klicz ny mi po sie dze nia mi Ko mi tet Mo ni to -
ru ją cy de ba tu je też w gru pach ro bo czych – ich
uczest ni cy nie rzad ko po świę ca ją swój czas,
by zna leźć op ty mal ne roz wią za nia.�

*Wo je wódz two ma już do świad cze nie w re a li za -
cji uni j nych pro gra mów. W po przed niej per spek -
ty wie uda ło się dzię ki nim m.in. wy re mon to wać
Mły ny To ruń skie, w któ rych ulo ko wa ły się in sty -
tu cje słu żą ce dzie ciom i przed się bior com. 
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W po przed niej per spek ty wie uda ło się
wy re mon to wać Mły ny To ruń skie 

MILIARDY EU RO DLA NAS
Roz po czę ła się no wa, sied mio let nia per spek ty wa fi nan so wa Unii Eu ro pej skiej. Ku jaw sko-Po mor skie ma
w niej za gwa ran to wa ne 1,9 mld eu ro z Bruk se li plus 335 mln eu ro od pań stwa. Kto i na co do sta nie wspar cie? 
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Pa mię ta cie Pań stwo nasz re -
gion 10 lat te mu? Je śli tak, to wi -
dzi cie, jak wie le zmian za szło wo -
kół nas dzię ki środ kom fi nan so -
wym z Unii Eu ro pej skiej. Jeź dzi -
my no wą au to stra dą, po dró żu je -
my no wo czes ną ko le ją BiT Ci ty,
le czy my się w wyż szych stan dar -
dach, wy pięk nia ły cen tra na szych
miej sco wo ści, a z szan sy na roz -
wój sko rzy sta ły ty sią ce osób po -
szu ku ją cych pra cy i za gro żo nych
wy klu cze niem, przed się bior cy
oraz or ga ni za cje po za rzą do we.
Wiel kim pro jek tom in we sty cyj -
nym to wa rzy szył sze reg mniej -
szych, lecz rów nie waż nych ini -
cja tyw z nie mal wszyst kich dzie -
dzin ży cia. Uda ło nam się to dzię -
ki za an ga żo wa niu wie lu śro do -
wisk – sa mo rzą do wych, aka de -
mic kich, biz ne so wych, me dycz -
nych i kul tu ral nych oraz wszyst -
kich ak tyw nych spo łecz nie i pu -
blicz nie miesz kań ców. Efek ty na -
szych wspól nych przed sięw zięć
bę dą pro cen to wać przez la ta.

W no we uni j ne roz da nie wcho -
dzi my bo ga ci w do świad cze nia.
W ra mach Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go do na sze go re -
gio nu tra fi 9,5 mi liar da zło tych
wspar cia – po nad dwa ra zy wię -
cej niż w la tach 2007-2013. Ku jaw -
sko-Po mor skie na dal bę dzie wiel -
kim pla cem bu do wy – w przy go -
to wa niu są mię dzy in ny mi tak po -
trzeb ne za da nia jak bu do wy i mo -
der ni za cje dróg i li nii ko le jo wych,
roz bu do wy szpi ta li.

Po za du ży mi in we sty cja mi
prio ry te tem bę dą przed sięw zię -
cia wy cho dzą ce na prze ciw kon -
kret nym po trze bom miesz kań -
ców. Sku pia my się na tych kie run -
kach in ter wen cji, któ re są bar dzo
waż ne dla re gio nal nej spo łecz no -
ści ja ko ca ło ści i dla każ de go z nas.
Cho dzi o to, by miesz kań com Ku -
jaw i Po mo rza ży ło się jesz cze le -
piej, wy god niej, zdro wiej i bez -
piecz niej.

Po mo że my ro dzi nom w or ga -
ni za cji opie ki nad dzieć mi i mat -
kom w po wro cie na ry nek pra cy.
Dys po nu je my środ ka mi i stra te -
gią dzia łań, któ re poz wo lą sta wić
czo ło prob le mom bez ro bo cia i za -
gro że niom zwią za nym z wy klu -
cze niem spo łecz nym. Nie za pom -
ni my o po trze bach se nio rów i po -
mo cy mło dzie ży w do brym przy -
go to wa niu do wej ścia na wy ma -
ga ją cy ry nek pra cy. Na dal bę dzie -
my wspie rać po cząt ku ją cych
przed się bior ców, przy zna jąc
wspar cie na roz po czę cie dzia łal -
no ści gos po dar czej i otwie ra jąc

in ku ba to ry przed się bior czo ści.
Wiel ką szan sę na pod nie sie nie
kon ku ren cyj no ści na szej gos po -
dar ki wi dzi my we wspie ra niu in -
no wa cyj no ści oraz wzro ście po -
wią zań po mię dzy świa tem na u ki
i biz ne su. Wśród przy go to wy wa -
nych przed sięw zięć są mię dzy in -
ny mi vo u che ry, dzię ki któ rym
miesz kań cy otrzy ma ją bez poś -
red nią po moc w pod no sze niu
kom pe ten cji z ję zy ków ob cych
i tech no lo gii in for ma tycz nych. Ta -
kich pro jek tów bę dzie wie le.

Wo je wódz two zmie nia ło się
i bę dzie się zmie niać dzię ki po my -
słom zwy kłych miesz kań ców. To
oni naj le piej wie dzą, ja kie są naj -
pil niej sze po trze by ich naj bliż sze -
go są siedz twa, i ma ją czę sto naj -
lep sze po my sły na sku tecz ne roz -
wią za nie wie lu istot nych prob le -

mów. Dla te go – po wie rza jąc pra -
wie pół mi liar da zło tych bez poś -
red nio w rę ce lo kal nych spo łecz -
no ści – two rzy my je dy ny w kra ju
bud żet oby wa tel ski w ska li wo je -
wódz kiej, da jąc też sil ny im puls
do roz wo ju spo łe czeń stwa oby -
wa tel skie go. Ra zem z lo kal ny mi
gru pa mi dzia ła nia i dzia ła ją cy mi
w ich struk tu rach or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi mo że my o wie -
le wię cej. Wspar cie tra fi na ak ty -
wi za cję oraz in te gra cję mło dzie -
ży, se nio rów, ro dzin i wszyst kich
miesz kań ców, któ rych łą czy
wspól ne są siedz two. Po mo że my
im zre a li zo wać pro jek ty w ich naj -
bliż szej oko li cy – pod wór ku, uli -
cy, dziel ni cy i miej sco wo ści. 

Me cha niz my wdra ża nia na -
sze go no we go RPO pra cu ją na peł -
nych ob ro tach. Ogła sza my ko lej -
ne kon kur sy o do fi nan so wa nie
pro jek tów, a w ra mach ob rad Ko -
mi te tu Mo ni to ru ją ce go sy ste ma -
tycz nie pra cu je my nad przy ję -
ciem kry te riów dla na stęp nych
na bo rów wnio sków. By uła twić
pro ce du rę się ga nia po eu ro pej -
skie fun du sze, stwo rzy liś my in -
for ma cję on li ne oraz ge ne ra tor
wnio sków, or ga ni zu je my też cy -
kle szko leń dla za in te re so wa nych
apli ko wa niem o do fi nan so wa nie.
Za pra sza my do ko rzy sta nia z tych
środ ków. To pie nią dze dla wszyst -
kich miesz kań ców na sze go re gio -
nu.�

NO WE ROZ DA NIE UNI J NE 

BO GA CI 
DO ŚWIAD CZE NIEM

PIOTR 
CAŁ BEC KI 

MAR SZA ŁEK 
WO JE WÓDZ TWA 
KU JAW SKO-
-PO MOR SKIE GO

Wy star czy odro bi na
chę ci, by zdo być wie dzę
o uni j nych kon kur sach,
a na wet wy peł nić 
i zło żyć przez in ter net
wnio sek o do ta cję.

Miesz kań cy Ku jaw sko-
-Po mor skie go mo gą 
to zro bić na stro nie
Moj re gion.eu. 

TO MASZ CIE CHOŃ SKI

Mi ni ster stwo Roz wo ju pro wa -
dzi stro nę in ter ne to wą Fun du -
sze e u ro pej skie. gov.pl, na któ -
rej moż na zna leźć in for ma cje
o wszyst kich pro gra mach uni j -
nych re a li zo wa nych w Pol sce.

W Ku jaw sko-Po mor skiem
Urząd Mar szał kow ski przy go -
to wał zaś wi try nę Moj re gion.eu,
na któ rej in for mu je o pro gra -
mach re a li zo wa nych w na szym
wo je wódz twie. War to z tych
stron ko rzy stać – ma my pew -
ność, że po da wa ne przez nie da -
ne są ak tu al ne i po cho dzą z pier -
wszej rę ki od pu blicz nych in sty -
tu cji od po wie dzial nych za eu -
ro fun du sze.

Kto mo że do stać 
wspar cie?
Moj re gion.eu to kom pen dium
wie dzy o pro gra mach, w któ -
rych re a li za cji uczest ni czy
Urząd Mar szał kow ski: Re gio -
nal nym Pro gra mie Ope ra cyj -
nym, Pro gra mie Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich oraz Pro gra -
mie Ope ra cyj nym Ry bac two
i Mo rze. Na tej stro nie pu bli ko -
wa ne są ogło sze nia kon kur sów
o do ta cję oraz ak tu a li zo wa ny

na bie żą co har mo no gram do -
pie ro pla no wa nych na bo rów.
Znaj dzie my też wie le prak tycz -
nych in for ma cji, adre so wa nych
do osób o róż nym po zio mie wie -
dzy na te mat uni j nych fun du -
szy. Ci, któ rzy do tąd nie mie li
stycz no ści z tą te ma ty ką, mo gą
do wie dzieć się m.in. kto i na co
mo że otrzy mać do fi nan so wa -
nie lub wspar cie w in nej for mie
oraz co zro bić, by z tej moż li wo -
ści sko rzy stać. 

Wy szu ki war ka 
do ta cji
In nym uła twie niem jest wy szu -
ki war ka do ta cji. Po klik nię ciu
na po le o tym ty tu le, zo sta je -
my prze kie ro wa ni na mi ni ste -
rial ną stro nę Fun du sze e u ro -
pej skie.gov.pl, gdzie krok po
kro ku moż na od szu kać in te re -

su ją cy nas kon kurs. Dla przy -
kła du, wy bie ra my op cję „mi -
kro, ma łe i śred nie przed się -
bior stwa”. Au to ma tycz nie
prze cho dzi my do ko lej nej pod -
stro ny, na któ rej za wę ża my te -

ma tycz nie i ge o gra ficz nie, co
nas in te re su je. Daj my na to, że
szu ka my wspar cia na biz nes
i przed się bior czość w Ku jaw -
sko-Po mor skiem – wy świet lą
się 25 moż li wo ści. 
Wnio sek o do ta cję uni j ną
przez in ter net
Wnio ski o do fi nan so wa nie z Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go przy go to wu je się wy łącz -
nie przez in ter net. Moż na zro -
bić to sa me mu, za po mo cą ge -
ne ra to ra wnio sków (gwd.ku jaw -
sko-po mor skie.pl), czy li apli ka -
cji, któ ra krok po kro ku prze pro -
wa dzi przez ca ły pro ces. Umoż -
li wia two rze nie, edy cję oraz wy -
druk wnio sku o do fi nan so wa -
nie, spraw dze nie ak tu al nie ogło -
szo nych kon kur sów oraz kon -
takt z urzę dem. 

Aby uży wać ge ne ra to ra, nie
trze ba in sta lo wać żad ne go do -
dat ko we go opro gra mo wa nia, wy -
star czy któ raś z po wszech nie
uży wa nych prze glą da rek in ter -
ne to wych – Go o gle Chro me, Mo -
zil la Fi re fox, In ter net Ex plo rer
lub Sa fa ri. Nie zbęd ne jest za ło -
że nie kon ta, w tym ce lu na le ży
po dać imię i na zwi sko, nu mer
RE GON i adres e-ma il. Nie ma
po wo dów do obaw o bez pie czeń -
stwo da nych, po da je my je tyl ko
Urzę do wi Mar szał kow skie mu,
a nie żad nej pry wat nej fir mie.
Szcze gó ło wą in struk cję ob słu gi
ge ne ra to ra moż na ścią gnąć z in -
ter ne tu (http://www.moj re -
gion.eu/in dex.php/rpo/ge ne ra -
tor-wnio skow-o-do fi nan so wa -
nie). Spoś ród wie lu za let ge ne ra -
to ra war to wy mie nić fun kcję
spraw dza nia – przed wy sła niem
wnio sku kom pu ter prze a na li zu -
ję apli ka cję i po in for mu je, czy zo -
sta ły wy peł nio ne wszyst kie nie -
zbęd ne po la.�

GE NE RUJ DO TA CJĘ

Moj re gion.eu to 
kom pen dium wie dzy
o pro gra mach, 
w któ rych re a li za cji
uczest ni czy Urząd
Mar szał kow ski. 

Są tu pu bli ko wa ne
ogło sze nia kon kur sów
o do ta cję oraz 
har mo no gram 
pla no wa nych 
na bo rów

9,5 mi liar da zło tych
tra fi do na sze go 
re gio nu w ra mach
Re gio nal ne go 
Pro gra mu 
Ope ra cyj ne go. 
To po nad dwa ra zy
wię cej niż w la tach
2007-2013

Roz po czy na my cykl spe cjal nych
do dat ków do „Wy bor czej”,
w któ rych in for mo wać bę dzie my
o środ kach uni j nych dla na sze go
wo je wódz twa. Bę dą się one uka -
zy wa ły się w każ dy osta t ni pią -
tek mie sią ca, osta t ni 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 wkon 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. Ile pie nię dzy z Unii Eu ro pej -
skiej otrzy ma ło Wo je wódz two Ku -
jaw sko-Po mor skie na re a li za cję
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go w la tach 2014-2020?

2. Ja ka jest na z wa/adres stro ny in -
ter ne to wej, in for mu ją cej o pro gra -
mach uni j nych re a li zo wa nych w wo -
je wódz twie ku jaw sko-po mor skim?

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



BY 3

3Piątek 27 maja 2016 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl

Fun du szy uni j nych 
na la ta 2014-2020 
nie moż na ot tak so bie 
wy dać pier wsze go dnia
– każ dą in we sty cję 
po prze dza ją pla ny 
i stra te gie. Są już jed nak
pier wsze efek ty no we go
roz da nia pie nię dzy.

TO MASZ CIE CHOŃ SKI

W wo je wódz twie ku jaw sko-po mor -
skim sa mo rząd od lat re a li zu je au -
tor ski pro gram od no wy za byt ków,
któ ry łą czy fun du sze uni j ne z Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go z włas nym bud że tem. Mar sza -
łek Piotr Cał bec ki w 2014 r. ode brał
za to w Wied niu wy róż nie nie w eu -
ro pej skim kon kur sie Eu ro pa No -
stra Awards. Pro gram fun kcjo nu je
ca ły czas, na wet wte dy, gdy jed na
sied mio let nia per spek ty wa fi nan -
so wa Unii Eu ro pej skiej już się za -
koń czy ła, a no wa do pie ro ru sza ła.

Pro jekt „Wspar cie opie ki nad za -
byt ka mi wo je wódz twa ku jaw sko-
po mor skie go w 2015 ro ku” miał
bud żet prze kra cza ją cy 6,1 mln zł.
Bli sko 70 proc. tych pie nię dzy po -
cho dzi z uni j ne go RPO, 1,5 proc.
środ ków dał bud żet wo je wódz twa,
a po zo sta łe pie nią dze to wkład włas -
ny ad mi ni stra to rów za byt ko wych
obiek tów. Poz wo li ło to na pra ce re -
mon to we w 124 koś cio łach i koś ciół -
kach wo je wódz twa. – Koś ciół ki nie
mia ły by szans sa me z ta kie go wspar -
cia sko rzy stać. Pro ce du rę roz li cza -
nia do ta cji bie rze na sie bie Urząd
Mar szał kow ski ja ko li der pro jek tu.
Gdy by każ da pa ra fia wy stę po wa ła
sa mo dziel nie, rze sza lu dzi mu sia -
ła by nad tym pra co wać – mó wi Mo -
ni ka Bu tow ska, wi ce dy rek tor de -
par ta men tu kul tu ry i dzie dzic twa

na ro do we go w Urzę dzie Mar szał -
kow skim. 

Pie nią dze poz wo li ły na pra ce
w nie wiel kich, wiej skich pa ra fiach.
Np. pa ra fia Na wie dze nia NMP w To -
pol nie w po wie cie świec kim do sta -
ła 8,7 tys. zł do fi nan so wa nia do prac
kon ser wa tor skich przy po lich ro -
mii na fi la rze koś ciel ne go chó ru.
Pod czas nich pod jed ny mi ma lo wi -
dła mi na drew nie od kry to ko lej ne
– znacz nie star sze. – To ewe ne ment
na ska lę Pol ski – oce nia dy rek tor
Bu tow ska.

Rów nież pro bosz czo wie w mia -
stach ko rzy sta li z do ta cji. W ze szłym
ro ku przy byd go skiej ka te drze św.
Mar ci na i Mi ko ła ja wi dać by ło rusz -
to wa nia – pa ra fia mog ła czę ścio wo
od na wiać wschod nią ścia nę szczy -
to wą dzię ki 80 tys. do fi nan so wa nia.
Do ta cja w po dob nej wy so ko ści poz -
wo li ła kon ty nu o wać pra ce przy oł -
ta rzu Ja na Chrzci cie la w ba zy li ce
św. Trój cy w Cheł mży. Per ła to ruń -
skie go go ty ku – koś ciół św. Ja ku ba
otrzy mał 100 tys. zł na kon ser wa -
cję ce gla ne go łu ku dzie lą ce go na wę
i prez bi te rium. Na wspar cie mo gą
li czyć nie tyl ko pa ra fie i za ko ny
rzym sko ka to lic kie – pa ra fia pra wo -
sław na św. Alek san dra w Alek san -
dro wie Kuj. otrzy ma ła 20 tys. zł na
pra ce przy iko no sta sie.

Na li ście bra ku je co praw da
obiek tów świec kich, ale nie ozna -
cza to, że nie mo gą one do stać
wspar cia od mar szał ka. Wy mo gi
Bruk se li ogra ni cza ją moż li wo ści
prze ka zy wa nia środ ków uni j nych
pry wat nym wła ści cie lom za byt ków,
wspo ma ga ich więc bez poś red nio
bud żet wo je wódz twa.

In ną dzie dzi ną, na któ rą zo sta -
ły już wy da ne pie nią dze z no we go
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go, jest wal ka z bez ro bo ciem. Tu
za dy stry bu cję środ ków od po wia -
da Wo je wódz ki Urząd Pra cy w To -
ru niu, swo ją pu lę dzie li na po szcze -
gól ne po wia to we urzę dy pra cy. Te

zaś prze zna cza ją je na kon kret ne
za da nia. Np. Po wia to wy Urząd Pra -
cy w Świe ciu otrzy mał z RPO 2,65
mln zł. Prze zna czył je na szko le nia
i sta że dla bez ro bot nych, do po sa -
ża nie sta no wisk pra cy oraz do ta cje
na roz po czę cie biz ne su. Pro jekt ob -
jął 245 bez ro bot nych i naj wy raź niej
się po wiódł, bo 171 z nich ma już sta -
łe za ję cie. Naj bar dziej po żą da ne by -
ły do ta cje na włas ny biz nes, w wy -
so ko ści 20 tys. zł. – Sko rzy sta ły z te -
go 24 oso by. W Bu kow cu po wsta ła
kwia ciar nia, pani ku pi ła za do ta cję
wa zo ny i meb le. W Świe ciu pan za -
ku pił wy po sa że nie no we go za kła -
du me cha ni ki sa mo cho do wej, m.in.
pod noś ni ki i klu cze. W No wem po -
wstał osie dlo wy sklep spo żyw czy,
wła ści ciel ka ku pi ła m.in. la dy chłod -
ni cze – opo wia da Ewe li na Pła chec -
ka z PUP w Świe ciu.

Po dob ny pro jekt re a li zo wał po -
śred niak w Sę pól nie Kra jeń skim,
roz dys po no wał na nie go 1,2 mln zł,
z cze go 85 proc. po cho dzi ło z RPO.
Był prze zna czo ny do bez ro bot nych
po wy żej 29. ro ku ży cia, młod si mo -
gą bo wiem li czyć na osob ne fun du -
sze. Pier wszeń stwo mia ły ko bie ty,
oso by po pięć dzie siąt ce, nie peł no -
spraw ni, dłu go trwa le bez ro bot ni
i oso by o ni skich kwa li fi ka cjach.
PUP po mógł łącz nie 187 bez ro bot -
nym. Po śred niak w tym po wie cie
rów nież fi nan so wał sta że, do po sa -
żał sta no wi ska pra cy i udzie lał do -
ta cji na włas ny biz nes, umoż li wiał
też pra ce in ter wen cyj ne np. ja ko
ku charz lub ro bot nik leś ny.

– Za trud nie nie zna laz ły 102 oso -
by, a 18, któ rym wy pła co no do ta cje,
dziś pro wa dzi włas ną dzia łal ność
gos po dar czą – pod su mo wu je To -
masz Ży wic ki z PUP w Sę pól nie. 

Fir my, któ re po wsta ły dzię ki do -
ta cjom, to m.in. agen cja re kla mo -
wa, za kład pro du ku ją cy meb le,
przed się bior stwo zaj mu ją ce się za -
gos po da ro wa niem zie le ni i za kład
ju bi ler ski. 

SĄ JUŻ EFEK TY NO WEJ MAN NY 

W To ru niu, Byd gosz czy, Wło -
cław ku, Gru dzią dzu i Ino wro cła -
wiu dzia ła ją pun kty udzie la ją ce
in for ma cji o eu ro fun du szach,
w mniej szych miej sco wo ściach
od by wa ją się dy żu ry. 

TO MASZ CIE CHOŃ SKI

Je śli ma my wąt pli wo ści, chce my
o coś do py tać lub gu bi my się
w gąsz czu pro gra mów i kon kur -
sów, naj pro ściej zgło sić się do któ -
re goś z pun któw in for ma cyj nych
o fun du szach eu ro pej skich. Pro -
wa dzi je Urząd Mar szał kow ski, a fi -
nan su je Unia Eu ro pej ska. Prze -
szko le ni urzęd ni cy do ra dzą każ -

de mu. Wszyst kie usłu gi świad czą
za dar mo. Do pun ktu moż na
przyjść oso bi ście al bo kon sul to -
wać się z nim te le fo nicz nie lub ma -
i lo wo, nie peł no spraw ni mo gą umó -
wić się w do god nym dla nich miej -
scu. 

W pun ktach do wie my się prze -
de wszyst kim, czy nasz po mysł
mo że być w ogó le do fi nan so wa ny
z eu ro fun du szy, a je śli tak, do któ -
rej in sty tu cji się zgło sić. Kon sul -
tan ci wy jaś nią, ja kie są pro ce du -
ry apli ko wa nia i jak przy go to wać
wnio sek. Do ra dzą, na co zwró cić
uwa gę przy re a li za cji pro jek tu
i wstęp nie po mo gą roz li czyć do -
fi nan so wa nie. W pun ktach moż -
na py tać też o moż li wość pod no -

sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych
lub roz po czę cie dzia łal no ści gos -
po dar czej. 

W mia stach pre zy den ckich Ku -
jaw sko-Po mor skie go pun kty dzia -
ła ją sta le, w mniej szych miej sco wo -
ściach or ga ni zu ją dy żu ry. Ich pra -
cow ni cy pro wa dzą też szko le nia.

Pun kty In for ma cyj ne 
To ruń, pl. Te a tral ny 2 (bu dy nek

Urzę du Mar szał kow skie go). Czyn -
ny w po nie dział ki i wtor ki w godz.
7.30-17.30 oraz w śro dy, czwar tki,
piąt ki w godz. 7.30-15.30. In for ma -
cji udzie la też ma i lo wo (ue.kon sul -
ta cje@ku jaw sko-po mor skie.pl) i te -
le fo nicz nie – kon sul tan ci dy żu ru ją
pod nu me ra mi: 56 621 84 09, 56 621

83 41, 56 621 82 68, 56 621 84 86, 56
621 82 67, 56 621 85 98 oraz 797 304
122.

Byd goszcz, ul. Ja giel loń ska 9
(przed sta wi ciel stwo Urzę du Mar -
szał kow skie go). Pra cu je w po nie -
dział ki i wtor ki w godz. 7.30-17.30
oraz śro dy, czwar tki, piąt ki w godz.
7.30-15.30. E-ma il: ue.byd goszcz@ku -
jaw sko-po mor skie.pl, te le fo ny do
kon sul tan tów: 52 327 68 84, 52 321
33 42, 797 304 123. 

Wło cła wek, ul. Be chie go 2
(przed sta wi ciel stwo Urzę du Mar -
szał kow skie go). Go dzi ny pra cy:
po nie dział ki i wtor ki 7.30-17.30 oraz
śro dy, czwar tki, piąt ki 7.30-15.30.
E-ma il: ue.wloc la wek@ku jaw sko-
po mor skie.pl, te le fo ny do kon sul -

tan tów: 54 235 67 12, 54 235 67 21,
797 304 126.

Gru dziądz, ul. Sien kie wi cza 22
(przed sta wi ciel stwo Urzę du Mar -
szał kow skie go). Pra cu je w po nie -
dział ki i wtor ki w godz. 7.30-17.30
oraz śro dy, czwar tki, piąt ki w godz.
7.30-15.30. E-ma il: ue.gru dziadz@ku -
jaw sko-po mor skie.pl, te le fo ny do
kon sul tan tów: 56 462 45 15 lub 797
304 124.

Ino wro cław – ul. Ro o se vel ta 36-
38 (bu dy nek sta ro stwa). Czyn ny
w po nie dział ki i wtor ki w godz. 7.30-
17.30 oraz w śro dy, czwar tki, piąt ki
w godz. 7.30-15.30. E-ma il: ue.ino -
wroc law@ku jaw sko-po mor skie.pl,
te le fo ny do kon sul tan tów: 52 355 91
95 lub 797 304 125.�

In for ma cja o eu ro fun du szach – fa cho wo i za dar mo
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2,3 MLD EURO
DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W ze szłym ro ku pra ce 
re mon to we pro wa dzi ła pa ra fia
ka te dral na w Byd gosz czy.
Zdo by ła na nie do ta cję z RPO
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W naj bliż szych mie sią cach 
Ku jaw sko-Po mor skie 
roz dys po nu je bli sko mi liard zł
z Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go. Pie nią dze
wspo mo gąin we sty cje dro go we,
ko lej, szko ły i fir my my ślą ce
o in no wa cjach lub ofe ru ją ce
prak ty ki uczniom za wo dó wek,
atak że Ochot ni czą Straż Po żar ną.

TO MASZ CIE CHOŃ SKI

W dru gim i trze cim kwar ta le br. z RPO
po dzie lo ne zo sta ną nie ma łe pie nią dze
– łącz nie 231,5 mln eu ro, czy li ok. mi liar -
da zł. Wię kszość zo sta nie roz dys po no wa -
na w kon kur sach, któ rych kry te ria za -
twier dził już Ko mi tet Mo ni to ru ją cy RPO.
Kto i na co ma szan se uzy skać wspar cie? 

Naj wię cej na dro gi
101 mln eu ro, czy li ok. 430 mln zł zo sta nie
prze zna czo nych na dro gi wo je wódz kie, za
któ re od po wia da ad mi ni stra cja mar szał -
kow ska. – Zmo der ni zu je my łącz nie 14 od -
cin ków dróg o dłu go ści ok. 400 km. Ma my
je wy zna czo ne. Ja ko pier wsza bę dzie re -
a li zo wa na tra sa Brześć Ku jaw ski – Ko wal,
już ogła sza my prze targ. Ko lej ne dwie dro -
gi w po wie cie wło cław skim są w przy go to -
wa niu – za po wia da mar sza łek wo je wódz -
twa Piotr Cał bec ki. – Po za tym pla nu je my
pra ce na wszyst kich dro gach wo je wódz -
kich, któ re do tąd nie by ły mo der ni zo wa -
ne. Po zo sta łe bę dzie my prze bu do wy wać
już nie z fun du szy eu ro pej skich, a w ra -
mach in ne go in stru men tu fi nan so we go,
o któ rym nie ba wem po in for mu je my. 

18 mln eu ro (bli sko 80 mln zło tych) zo -
sta nie po dzie lo nych mię dzy Byd goszcz,
To ruń, Wło cła wek, Gru dziądz i Ino wro -
cław na dro gi wo je wódz kie w gra ni cach
tych miast. Od po wia da ją za nie pre zy den -
ci, a nie mar sza łek, więc to oni wska żą, ja -
kie od cin ki wy ma ga ją re mon tu. 

21 mln eu ro, czy li ok. 90 mln zł, to pu -
la na dro gi gmin ne i po wia to we. Mar sza -
łek przy zna je, że wo bec po trzeb nie jest
to wiel ka kwo ta. Tłu ma czy, że do to wa nie
lo kal nych tras ogra ni czy ła Ko mi sja Eu -
ro pej ska. Sa mo rzą dy mo gą wy stą pić o pie -
nią dze tyl ko na ta kie, któ re pro wa dzą do
te re nów in we sty cyj nych lub bez poś red -
nio łą czą się z trans e u ro pej ską sie cią trans -
por to wą (TEN-T). 

Dla ma łych i śred nich firm
W obec nej per spek ty wie fi nan so wej UE
przed się bior cy mo gą się sta rać o pre fe -
ren cyj ne po ży czki lub po rę cze nia kre dy -
tów, rzad sze są za to do ta cje, któ rych nie
trze ba od da wać. Na dal po ja wia ją się jed -
nak oka zje, by się gnąć po bez zwrot ne
wspar cie. Już w czer wcu br. Urząd Mar -
szał kow ski pla nu je przyj mo wać wnio ski
w kon kur sie, w któ rym roz dys po nu je
wśród przed się bior ców bli sko 130 mln zł
(30 mln eu ro). 

Wspar cie jest prze zna czo ne dla ma -
łych i śred nich firm za in te re so wa nych

wdra ża niem in no wa cji, a co za tym idzie
– po sze rze niem ofer ty o no we lub zna czą -
co ulep szo ne pro duk ty. We dług osob nych
sche ma tów bę dą oce nia ne fir my pla nu -
ją ce nie wiel ką in we sty cję oraz te, któ re
pla nu ją przed sięw zię cia za po nad mi lion
zł. – W tym kon kur sie in no wa cyj ne roz -
wią za nia mu szą być no we przy naj mniej
w ska li re gio nu i sto so wa ne nie dłu żej niż
trzy la ta. Nato miast je śli bę dą in no wa cyj -
ne w ska li kra ju, Unii Eu ro pej skiej lub ca -
łe go świa ta, wnio sko daw ca do sta nie do -
dat ko we pun kty – za po wia da 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.

– Nie bę dzie my sta wiać wy mo gu an -
ga żo wa nia na u ki wprost. Moż na prze cież
ku pić wie dzę, pro jekt, no wo czes ne roz -
wią za nia na ze wnątrz, nie ko niecz nie ze
śro do wi ska na szych uczel ni – do da je mar -
sza łek. – W kon kur sie za sto su je my pre -
se lek cję – za nim wnio sko daw cy zło żą peł -
ną do ku men ta cję, bę dzie my ba dać sa mą
war stwę in no wa cyj ną ich pro jek tów. Cho -
dzi o to, by wy e li mi no wać nie po trzeb ną
pa pie ro lo gię i wy da wa nie pie nię dzy przez
fir my [na przy go to wa nie kom plet nych
wnio sków – red.], któ re być mo że my ślą,
że coś jest in no wa cyj ne, a nie jest. Dla każ -
de go przed się bior cy ja ka kol wiek in we -
sty cja jest in no wa cyj na, ale kry te ria in -
no wa cyj no ści są jas no okre ślo ne przez
Ko mi sję Eu ro pej ską i mu si my je sto so -
wać, bo też bę dzie my kon tro lo wa ni.

No we to ry dla po cią gów 
Po nad 40 mi lio nów eu ro (po nad 170 mln
zł) to kwo ta z RPO na re mon ty to rów ko -
le jo wych. Wia do mo, że te pie nią dze do -

sta nie pań stwo wa spół ka PKP Pol skie Li -
nie Ko le jo we, bo tyl ko ona za rzą dza szy -
na mi, nie ozna cza to jed nak, że ko le ja rze
wy da dzą pie nią dze w do wol ny spo sób.
Od cin ki to rów do re mon tu zo sta ły wska -
za ne w wo je wódz kim pla nie spój no ści
ko mu ni ka cji dro go wej i ko le jo wej, do ku -
men cie opra co wa nym przez na u kow ców
i pod da nym kon sul ta cjom spo łecz nym,
a na stęp nie dys ku to wa nym przez sej mik
i za rząd wo je wódz twa. 

Do daj my, że naj wię ksze in we sty cje to -
ro we, o zna cze niu po na dre gio nal nym, są
fi nan so wa ne z za rzą dza ne go cen tral nie
uni j ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko. Do ta cje z Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go są
mniej sze, poz wo lą uzu peł nić in we sty cje,
któ re ko le ja rze re a li zu ją z PO IŚ. 

W Ku jaw sko-Po mor skiem do re mon -
tu z pu li RPO prze wi dzia no to ry na tra -
sie To ruń – Cheł mża oraz wy cho dzą ce
w róż nych kie run kach z Gru dzią dza. Przy
pra cach nad pla nem spój no ści ko mu ni -
ka cyj nej rad ni sej mi ku za bie ga li, by wy -
re mon to wać też ku jaw sko-po mor skie od -
ci nek li nii ko le jo wej z Byd gosz czy do Po -
zna nia. Mar sza łek mó wi, że w tej spra wie
trwa ją usta le nia z PKP PLK. 

– Łącz nie na in we sty cje ko le jo we ma -
my w RPO ok. 50 mln eu ro. Te raz ogła -
sza my kon kurs na to ry, nie ba wem przy -
go tu je my pro po zy cje kry te riów, je śli cho -
dzi o dwor ce. Po win niś my za in we sto wać
w ok. 16 z nich – mó wi dy rek tor Je sio now -
ska.

No we szan se dla uczniów
8 mln eu ro, czy li ok. 34 mln zł urzęd ni cy
roz dys po nu ją na szkol nic two za wo do we.

– W za sa dzie be ne fi cjen ta mi bę dą przed -
się bior cy i mło dzież – uści śla mar sza łek
Cał bec ki. – Po przez szko ły za wo do we
chce my or ga ni zo wać sta że i prak ty ki
u przed się bior ców. Bę dzie my fi nan so -
wać po byt ucznia, je go pra cę i na u kę
w kon kret nych fir mach. Pre mio wa ne bę -
dą fir my da ją ce moż li wość za trud nie nia
po ukoń cze niu szko ły.

Za wo dów ki sko rzy sta ją z osob nej pu -
li 5 mln eu ro (ok. 21 mln zł) na in we sty cje,
np. w wy po sa że nie war szta tów, w któ -
rych ucznio wie przy go to wu ją się do pro -
fe sji. Ta ka sa ma su ma zo sta nie roz dys po -
no wa na mię dzy szko ły pod sta wo we, gim -
na zja i szko ły po nad gim na zjal ne. Ich dy -
rek to rzy bę dą mo gli prze zna czyć do ta -
cje np. na do dat ko we za ję cia, do po sa że -
nie pra cow ni lub szko le nia dla na u czy -
cie li. Ce lem jest roz wi ja nie u uczniów wie -
dzy z przed mio tów ma te ma tycz no-fi zycz -
nych oraz zna jo mo ści ję zy ków ob cych.

– Te kom pe ten cje są klu czo we, je śli cho -
dzi o wej ście na ry nek pra cy, a co za tym
idzie – roz wój przed się bior czo ści – mó wi
mar sza łek. – Pre mio wa ne bę dą szko ły naj -
bar dziej po trze bu ją ce po mo cy, w któ rych
zda wal ność eg za mi nów jest naj niż sza.

Dla stra ża ków ochot ni ków
Na Ochot ni czą Straż Po żar ną w sied mio -
let nim RPO wo je wódz two ma za pi sa ne
1,6 mln eu ro (ok. 7 mln zł). Ca łą su mę roz -
dys po nu je w naj bliż szych mie sią cach.
Urzęd ni cy li czą jed nak, że po 2018 r. Ko -
mi sja Eu ro pej ska przy zna na jed nost ki
OSP w Ku jaw sko-Po mor skiem do dat ko -
we środ ki. – Chce my ku pić stra ża kom
prze de wszyst kim wo zy, ale też drob niej -
szy sprzęt – za po wia da mar sza łek.�

NASZE GŁÓWNE CELE:  DRO GI,
EDU KA CJA, IN NO WA CJE

W
O

JC
IE

CH
 K

AR
DA

S 

33428797

R E K L A M A

FUNDUSZE UNIJNE

Z po dob nych jak te raz kon kur sów
na dro gi To ruń wy re mon to wał 
ul. Nie szaw ską


