
TO MASZ CIE CHOŃ SKI

W Po rcie Lot ni czym Byd goszcz w lip cu
pra co wa ło dwóch sta ży stów, w sierp niu
za ję cia za czę ło dwóch ko lej nych. Po ma -
ga ją przy od pra wie ba ga żo wej i bi le to wej,
kie ru ją pa sa że rów do bra mek, przy glą da -
ją się ob słu dze na ziem nej sa mo lo tów i wy -
zna cza ją ścież ki, by po dróż ni nie wcho -
dzi li po za wy zna czo ne miej sca. – Tak na -
praw dę peł nią ro lę agen ta ob słu gi na ziem -
nej. Ist nie je ta kie sta no wi sko pra cy, do
obo wiąz ków na nim na le ży właś nie od -
pra wa pa sa że rów, uczest nic two w ob słu -
dze sa mo lo tów, spraw dza nie bi le tów i ba -
ga żu – mó wi rzecz nik lot ni ska Ar tur Niedź -
wiec ki. – Mło dzi lu dzie spi su ją się na me -
dal. Ta kie sta że wpro wa dza ją ich w taj ni -
ki dość spe cy ficz nej pra cy w po rcie lot ni -
czym. Je śli póź niej zgło szą się do nas do
pra cy za rob ko wej, ta ki staż bę dzie my bra -
li pod uwa gę. 

Sta ży ści z lot ni ska uczą się w Zes po le
Szkół Żeg lu gi Śró dlą do wej w Na kle nad
No te cią, w za wo dzie tech nik ob słu gi por -
tów i ter mi na li. Uczest ni czą w pro jek cie
uni j nym „Od ucznia do mi strza”, któ re
pro wa dzi byd go ski od dział Pol skie go To -
wa rzy stwa Eko no micz ne go. Do koń ca
przy szłe go ro ku zor ga ni zu je 132 let nie sta -
że i 20 prak tyk za wo do wych dla uczniów
czte rech zes po łów szkół z po wia tu na kiel -

skie go. Współ pra cu je przy tym z na kiel -
skim sta ro stwem oraz Wyż szą Szko łą Gos -
po dar ki w Byd gosz czy.

– Pier wsza gru pa uczniów roz po czę ła
sta że w lip cu te go ro ku. W ce lu wy ło nie -
nia kan dy da tów prze pro wa dzi liś my cykl
spot kań in for ma cyj nych w szko łach. Na
40 miejsc sta żo wych za pla no wa nych do
re a li za cji w wa ka cje 2016 r., zgło si ło się bli -
sko 100 chęt nych uczniów – wy li cza Ewa
Chma ra z Pol skie go To wa rzy stwa Eko no -
micz ne go.

Ci, któ rzy już roz po czę li za ję cia, uczą
się za wo dów u 14 pra co daw ców, naj czę ściej
w Byd gosz czy. Naj po pu lar niej szy oka zał
się za wód tech nik lo gi styk, na staż za pi sa -
ło się 21 adep tów. Z za jęć u pra co daw ców
w te wa ka cje sko rzy sta też sied miu przy -
szłych in for ma ty ków, czte rech rol ni ków

oraz po dwóch ar chi tek tów kra jo bra zu i we -
te ry na rzy. Staż trwa 150 go dzin, uczeń do -
sta je 1500 zł brut to sty pen dium, odzież ro -
bo czą i po mo ce dy dak tycz ne. PTE za dba -
ło rów nież o prze szko le nie opie ku nów sta -
ży, czy li wy zna czo nych pra cow ni ków w za -
kła dach pra cy. 

1 sierp nia te go rocz ne sta że roz po czę ło
rów nież 54 uczniów z dwóch pla có wek
w Żni nie: Zes po łu Szkół Eko no micz no-Han -
dlo wych i Zes po łu Szkół Po nad gim na zjal -
nych. Tam tej sze sta ro stwo re a li zu je po dob -
ny uni j ny pro jekt „Do bry staż i pra cę masz”.
I tu za ję cia trwa ją 150 go dzin, sta ży sta do -
sta je 1500 zł brut to sty pen dium i jest pod
opie ką prze szko lo ne go opie ku na. – Zwra ca -
my też kosz ty do ja zdu na staż, oczy wi ście
nie sa mo cho dem, tyl ko naj tań szym środ -
kiem lo ko mo cji – mó wi Jo an na Ry na rzew -
ska, ko or dy na tor pro jek tu. – Sta ży ści są ubez -
pie cze ni, prze szko le ni pod ką tem BHP, do -
sta li odzież ochron ną i prze szli ba da nia le -
kar skie. Pra co daw ca zy sku je zaś czę ścio we
wy na gro dze nie opie ku na sta żu w wy so ko -
ści 500 zł. To re kom pen sa ta za to, że pra cow -
nik zaj mu je się sta ży sta mi i w tym cza sie nie
mo że wy ko ny wać in nych obo wiąz ków.
W na szym pro jek cie za strze gliś my, że je den
opie kun mo że mieć mak sy mal nie dwóch
po do piecz nych. 

W po wie cie żniń skim naj po pu lar niej -
szym za wo dem wśród sta ży stów oka zał się
spe dy tor, przy go to wu ją ce do nie go za ję cia

od by wa właś nie 18 uczniów. 12 kształ ci się
w bran ży in for ma tycz nej, po 10 w ga stro -
no mii i w me cha ni ce, a czte rech w bu dow -
nic twie. – W Zes po le Szkół Eko no micz no-
Han dlo wych po wstał kie ru nek tech nik spe -
dy tor i cie szy się du żym po wo dze niem. Wy -
da je mi się, że jest to pew na mo da. Nie ma -
my jesz cze ab sol wen tów, więc nie da się
jesz cze oce nić, jak po to czy ły się ich lo sy
– za strze ga Ry na rzew ska. 

Ko lej ną tu rę sta ży sta ro stwo pla nu je roz -
po cząć w lip cu przy szłe go ro ku, łącz nie prze -
szko li 108 uczniów. 

„Od ucznia do mi strza” oraz „Do bry staż
i pra ce masz” to przy kła dy już roz po czę tych
pro jek tów, do fi nan so wa nych ze środ ków uni -
j nych wra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go. To pu la pie nię dzy zBruk se li, prze -
zna czo na na na sze wo je wódz two. W la tach
2014-2020 Ku jaw sko-Po mor skie roz dys po nu -
je 1,9 mld eu ro, ado li cza jąc wkład kra jo wy – aż
2,23 mld eu ro. Szkol nic two za wo do we jest jed -
ną zdzie dzin, na któ re moż na do stać do ta cję.
Umo wy o do fi nan so wa niu or ga ni za cji prak -
tyk i sta ży dla uczniów tech ni ków i za wo dó -
wek z mar szał kiem wo je wódz twa pod pi sa ło
już 17 in sty tu cji roz sia nych po ca łym wo je -
wódz twie (wszyst kie wy mie nia my na str. 2). 

– Do tąd wię kszość ab sol wen tów po ukoń -
cze niu szkół re je stro wa ła się ja ko bez ro bot -
ni. Chce my prze ła mać tę ten den cję – po wie -
dział przy pod pi sy wa niu kon trak tów mar -
sza łek Piotr Cał bec ki. �

26 SIERPNIA 2016 | BYDGOSZCZ - TORUŃ | REDAKTOR PROWADZĄCY SŁAWOMIR ŁOPATYŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ

FUNDUSZE UNIJNE
2,3 MLD EURO DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Na lotnisku w Bydgoszczy staże
mają uczniowie technikum z Nakła,
którzy wybrali zawód związany
z obsługą portów i terminali.
Ich naukę dotuje Unia Europejska

OD UCZNIA DO MISTRZA
u Uczniowie techników i zawodówek uczą się zawodu w praktyczny sposób, a firmy w przyszłości nie będą

narzekać na brak wykwalifikowanych kandydatów do pracy. Rozpoczęły się pierwsze staże zawodowe,
finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa

- Dotąd większość
absolwentów po ukończeniu
szkół rejestrowała się jako
bezrobotni. Chcemy
przełamać tę tendencję
– powiedział przy
podpisywaniu kontraktów
marszałek Piotr Całbecki 
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FUNDUSZE UNIJNE

Jesteś uczniem
zawodówki lub
technikum i myślisz
o płatnym stażu albo
praktyce? Zgłoś się do
instytucji, która dostała
na to pieniądze unijne. 

W naszym
województwie jest ich 17,
np. Izba Przemysłowo-
Handlowa w Toruniu we
wrześniu rozpoczyna
nabór chętnych.

TOMASZ CIECHOŃSKI

Or ga ni za to rzy uni j nych sta ży 14
lip ca pod pi sa li w Urzę dzie Mar -
szał kow skim umo wy o do fi nan -
so wa niu z Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go. Nie któ rzy
z nich już zna le źli pierw szych za -
in te re so wa nych uczniów oraz
chcą ce ich wy szko lić fir my (pi -
sze my o tym na s. 1). In ni do pie -
ro przy mie rza ją się do roz po czę -
cia swo ich pro jek tów. Przy kła -
dem jest Iz ba Prze my sło wo-Han -
dlo wa w To ru niu, któ ra z na bo -
rem uczniów i pra co daw ców ru -
sza we wrześ niu br. 

Iz ba przy re a li za cji pro jek tu
współ pra cu je z to ruń skim ma gi -
stra tem, od po wie dzial nym za
osiem zes po łów szkół, któ rych
ucznio wie bę dą mo gli sko rzy stać
z ofer ty. Par tne ra mi przed sięw -
zię cia są też Ku jaw sko-Po mor ska
Or ga ni za cja Pra co daw ców Le wia -
tan oraz Po mor ska Spe cjal na Stre -
fa Eko no micz na. Te in sty tu cje, po -
dob nie zresz tą jak IPH, ma ją ciąg -
ły kon takt z miej sco wy mi fir ma -
mi i zna ją ich po trze by. 
– Cza sa mi pra co daw cy ma ją prob -
lem nie ty le ze zna le zie niem pra -
cow ni ka z wy so kim wy kształ ce -
niem, co ze zna jo mo ścią kon kret -
ne go za wo du – mó wi Mar ta Ka zi -
mier ska z to ruń skiej IPH. – I my,
i Stre fa, i Le wia tan wi dzi my prze -
paść mię dzy tym, co umie ją
ucznio wie koń czą cy na u kę w szko -
le a tym, cze go po trze bu ją pra co -
daw cy. Ta kie pro jek ty jak nasz poz -
wa la ją wy peł nić tę lu kę. Nie za stę -
pu je on ob li ga to ryj nych za jęć prak -
tycz nych or ga ni zo wa nych przez
szko ły, tyl ko je roz sze rza, da je
uczniom moż li wość zdo by cia do -
dat ko we go do świad cze nia. Sta ży -
ści lub prak ty kan ci w przy szło ści
mo gą się oka zać spraw dzo ny mi
kan dy da ta mi na pra cow ni ków.

IPH za o fe ru je uczniom to ruń -
skich tech ni ków i za wo dó wek 150
go dzin za jęć u pra co daw ców
z róż nych branż. Na za chę tę da -
je sty pen dium – ok. 1250 zł na rę -
kę, op ła ca tak że do jazd na prak -
ty kę, ba da nia le kar skie i szko le -
nia BHP. 
– Te 150 go dzin mo że być roz ło -
żo ne na kil ka mie się cy, to za le ży

od za wo du. Np. w ga stro no mii
prak ty ki mo gą się od by wać tyl -
ko w wa ka cje al bo też fe rie zi mo -
we plus week endy – tłu ma czy Ka -
zi mier ska.

Przed na pi sa niem wnio sku
o uni j ne do f i nan so wa nie Iz ba
prze pro wa dza ła ba da nia w to -
ruń skich szko łach. Wy ni ka z nich,
że sta ża mi lub prak ty ka mi wstęp -
nie za in te re so wa ło się 1689
uczniów, czy li 45 proc. wszyst -
kich wy cho wan ków. Nie każ dy
bę dzie mógł sko rzy stać z po mo -
cy, IPH prze wi du je „tyl ko” 150
miejsc. 

– Na sze do świad cze nia wska -
zu ją jed nak, że za wsze za in te re -
so wa nie jest znacz nie wię ksze
w chwi li pro wa dze nia ba da nia,
niż już w mo men cie pro wa dze -
nia pro jek tu. Za wstęp ny mi de -
kla ra cja mi nie idzie po tem de -
kla ra cja udzia łu. Spo dzie wa my
się, że mo że być wię cej chęt nych
niż miejsc, ale nie bę dzie to du -
ża róż ni ca – uspo ka ja przed sta -
wi ciel ka IPH. 

Nie wy klu czo ne jed nak, że bę -
dzie ko niecz na se lek cja. W ta kiej
sy tu a cji pre mio wa ni bę dą ucznio -
wie kształ cą cy się w za wo dach
re ko men do wa nych przez Wo je -
wódz ką Ra dę Ryn ku Pra cy – ich
li stę po da je my w ram ce te go tek -
stu. Wię ksze szan se bę dą mie li
tak że ucznio wie star szych klas.
Dla cze go? Jak tłu ma czy Ka zi -
mier ska, ma ją już wię kszą wie -

dzę i pra co daw ca bar dziej bę dzie
mógł sko rzy stać z ich pra cy,
a przy tym mniej cza su spę dzą
na przy go to wa nie ich do wy ko -
ny wa nia pra cy.

Dla pra co daw cy przy ję cie prak -
ty kan ta to czy sty in te res – już te -
raz ta ki uczeń mo że re a li zo wać
pew ne za da nia, a nie któ rzy
w przy szło ści oka żą się war to ścio -
wy mi pra cow ni ka mi. Kosz ty ich
przy u cze nia do za wo du dla fir my
są ze ro we. To IPH prze szko li opie -
ku na – czy li jed ne go z pra cow ni -
ków pra co daw cy – i wy pła ci do da -
tek do je go wy na gro dze nia, po za
tym sfi nan su je odzież ro bo czą dla
ucznia i ewen tu al ne do dat ko we
wy po sa że nie, nie zbęd ne go w miej -
scu je go pra cy. 

Za in te re so wa ni uczest nic -
twem w pro jek cie IPH pro sze ni
są o kon takt pod nu me rem 56 658
62 90 lub ma i lo wo: ka zi mier -
ska@iph.to run.pl. 

W in nych po wia tach po dob ne
przed sięw zię cia re a li zu ją jed nost -
ki sa mo rzą du lo kal ne go, ale też in -
sty tu cje biz ne so we, a nie kie dy pry -
wat ne fir my. Zor ga ni zu ją sta że
i prak ty ki dla 2,5 ty sią ca uczniów
tech ni ków i za wo dó wek oraz prze -
szko lą w fir mach 300 opie ku nów
mło dych adep tów za wo dów. Pier -
wsze gru py prak ty kan tów i sta ży -
stów za czę ły już za ję cia, ale szan -
sa bę dzie tak że dla ko lej nych – wię -
kszość or ga ni za to rów pla nu je na -
bo ry jesz cze w 2017 r. �

UCZ SIĘ ZAWODU I WEŹ
KORZYSTNE STYPENDIUM

Łącz nie w kon kur sie na or ga ni za -
cję sta ży i prak tyk w wo je wódz -
twie 17 in sty tu cji otrzy ma ło ok. 8
mln zł do ta cji. Oto ich li sta wraz
z na zwą pro jek tu i za o krą glo ną
kwo tą do fi nan so wa nia z RPO. 
+Pol skie To wa rzy stwo Eko no micz -
ne od dział w Byd gosz czy – „Od
ucznia do mi strza” – 697 tys. zł, 
+ Po wiat cheł miń ski – „Czas na
staż” – 330 tys. zł, 
+ Iz ba Prze my sło wo-Han dlo wa
w To ru niu – „Od ucznia do pra -
cow ni ka – sta że i prak ty ki dro -
gą do ka rie ry” – 624 tys. zł,
+ Przed się bior stwo Wie lo bran -
żo we Ge sal z Ino wro cła wia
– „Elek trycz nie od na wial ni bu -
dow ni czo wie po ciep łej stro nie
mo cy” – 533 tys. zł,
+ Po wiat żniń ski – „Do bry staż
i pra cę masz” – 270 tys. zł, 
+Fir ma Pa na ce um-Ome ga – „Sta -
że uczniów Wło cław ka szan są na
lep szą pra cę” – 805 tys. zł,
+ Po wiat wą brze ski – „Sta że za -
wo do we dla uczniów Zes po łu
Szkół Za wo do wych w Wą -
brzeź nie i Zes po łu Szkół we
Wro niu” – 134 tys. zł, 

+ Byd go ski Za kład Do sko na le -
nia Za wo do we go Sto wa rzy sze -
nie Oświa to wo-Tech nicz ne
– „Za mun du rem sta że sznu -
rem” – 587 tys. zł,
+ Mia sto Byd goszcz – „Czas na
staż” – 749 tys. zł, 
+ Po wiat mo gi leń ski – „Po znaj
pra co daw cę” – 393 tys. zł,
+ Byd go ska Agen cja Roz wo ju
Re gio nal ne go – „Za wo do wy
roz bieg. Sta że i prak ty ki ja ko
pro fe sjo nal na for ma wspar cia
kształ ce nia za wo do we go”
– 515 tys. zł,
+ Byd go ski Kla ster Prze my sło -
wy – „Do sko na le nie za wo do we
w prak ty ce” – 575 tys. zł,
+ Po wiat sę po leń ski – „Mój start
w ży cie za wo do we” – sta że
i prak ty ki 2016 – 162 tys. zł,
+ Po wiat byd go ski – „Sta że
i prak ty ki dla za wo dow ców z po -
wia tu byd go skie go” – 500 tys. zł, 
+ Po wiat ry piń ski – „Staż za wo -
do wy szan są na zdo by cie no -
wych umie jęt no ści” – 551 tys. zł, 
+ Po wiat to ruń ski – „Po wia to wa
Aka de mia Pro fe sjo na li stów”
– 323 tys. zł. 

„Za mundurem staże sznurem” 
i inne projekty

Wo je wódz ka Ra da Ryn ku Pra cy
jest or ga nem opi nio daw czo-do -
rad czym mar szał ka wo je wódz -
twa w spra wach po li ty ki ryn ku
pra cy. W jej skład wcho dzą
przed sta wi cie le róż nych śro do -
wisk – urzę dów, na u ki, or ga ni za -
cji pra co daw ców, związ ków za -
wo do wych, in sty tu cji rol ni czych.
W sierp niu 2015 r. re ko men do -
wa ła za wo dy, któ rych adep tów
war to wy sy łać na prak ty ki i sta -
że fi nan so wa ne z pu blicz nych
pie nię dzy. To wska zów ka dla in -
sty tu cji ko rzy sta ją cych z uni j -
nych środ ków, ale też dla
uczniów gim na zjów, któ rzy do -
pie ro wy bie ra ją przy szły za wód. 
Eks per ci z WRRP do spra wy po -
desz li wy jąt ko wo po waż nie i nie
zgo dzi li się, by li stę za wo dów
usta lić w try bie obie go wym. Osta -
tecznie stwo rzy li ją na ze bra niu, na
któ rym omó wi li każ dą z pro fe sji. 
W efek cie po wsta ła li sta 36 za -
wo dów z przy szło ścią: + tech nik
elek tro nik, + tech nik me cha tro -
nik, + tech nik me cha nik, + tech -
nik po ja zdów sa mo cho do wych,
+ tech nik cyf ro wych pro ce sów

gra ficz nych, + tech nik tech no lo -
gii drew na, + tech nik we te ry na -
rii, + tech nik ma sa ży sta, + tech -
nik lo gi styk, + tech nik spe dy tor,
+ opie kun oso by star szej, + fo to -
tech nik, + tech nik te le in for ma -
tyk, + tech nik in for ma tyk, + tech -
nik tech no lo gii żyw no ści, + la -
kier nik, + bla charz sa mo cho do -
wy, + ślu sarz, + ope ra tor ob ra -
bia rek skra wa ją cych, + me cha -
nik po ja zdów sa mo cho do wych,
+ me cha nik-mon ter ma szyn
i urzą dzeń, + me cha nik au to ma -
ty ki prze my sło wej i urzą dzeń
pre cy zyj nych, + me cha nik pre -
cy zyj ny, + elek tryk, + elek tro me -
cha nik, + elek tro me cha nik po ja -
zdów sa mo cho do wych, + mon -
ter-elek tro nik, + wę dli niarz,
+ sto larz, + ta pi cer, + ope ra tor
urzą dzeń prze my słu che micz ne -
go, + ope ra tor ma szyn i urzą -
dzeń do prze twór stwa two rzyw
sztucz nych, + pra cow nik po -
moc ni czy ob słu gi ho te lo wej,
+ tech nik urzą dzeń i sy ste mów
ener gii od na wial nej, + me cha nik-
ope ra tor po ja zdów i ma szyn rol -
ni czych. 

Zawody z przyszłością

Powiat mogileński za unijne pieniądze zorganizował uczniom
dodatkowe zajęcia, m.in. z obsługi kas fiskalnych, wózków
widłowych i kombajnu oraz ze spawania
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Unijne pieniądze z RPO
można wydać na:
szkolenia dla nauczycieli,
staże i praktyki dla
uczniów, przerobienie
starego pomieszczenia
w nowoczesną pracownię
uczącą młodzież zawodu,
a nawet zajęcia młodych
ludzi w uczelnianym
laboratorium. 

Konkursy trwają lub
wkrótce ruszą.

TO MASZ CIE CHOŃ SKI

Wkrót ce Urząd Mar szał kow ski
roz dzie li pie nią dze z Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
na in fra struk tu rę słu żą cą szkol -
nic twu za wo do we mu, a ści ślej
– szkol ne war szta ty i pra cow nie.
In sty tu cje pro wa dzą ce szko ły
mo gą do stać wspar cie na roz bu -
do wę, re mont, adap ta cję lub wy -
po sa że nie po miesz czeń. Wa ru -
nek – przy oka zji mu szą je do sto -
so wać do po trzeb nie peł no -
spraw nych.

Je że li ktoś zde cy du je się na ta -
ki pro jekt, mo że wnio sko wać tak -
że o do ta cje na dzia ła nia z za kre -
su e-edu ka cji – np. wy po sa że nie
szko ły w sprzęt mul ti me dial ny
i opro gra mo wa nie.

Wy jąt ko wo moż na do stać do -
fi nan so wa nie do bu do wy cał kiem
no we go obiek tu. Trze ba jed nak
udo wod nić, że ina czej nie da się
za pew nić od po wied niej in fra struk -
tu ry oraz przed sta wić ana li zę
wska zu ją cą na za sad ność sta wia -
nia bu dyn ku od ze ra. 

Do ta cje bę dą roz dzie la ne w kil -
ku tu rach. Właś nie trwa pierw szy
ta ki kon kurs, prze zna czo ny wy -
łącz nie dla pla có wek za wo do we -

go szkol nic twa spe cjal ne go. Urząd
Mar szał kow ski chce po dzie lić
w nim 6 mln eu ro (26,3 mln zł). Na -
bór roz po czął się w czer wcu i po -
trwa do koń ca sierp nia. Roz strzy -
gnię cie w stycz niu 2017 r. 

Dru gi kon kurs nie bę dzie
ogra ni czo ny do szkół spe cjal -
nych. Star to wać mo gą w nim jed -
nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne -
go, ich związ ki oraz sto wa rzy sze -
nia, jed nost ki pań stwo we, oso -
by fi zycz ne lub praw ne pro wa -
dzą ce pla ców kę, in sty tu cje do -
sko na le nia na u czy cie li oraz or -
ga ni za cje po za rzą do we. Na bór
wnio sków w dniach 5-16 wrześ -
nia, do po dzia łu bę dzie 5 mln eu -
ro (21,9 mln zł). Rów nież w tym
kon kur sie wy ni ki spo dzie wa ne
są w stycz niu.

Trze ci kon kurs za re zer wo wa -
no dla jed no stek sa mo rzą du, two -
rzą cych zwią zek ZIT – Zin te gro -
wa nych In we sty cji Te ry to rial nych.
To Byd goszcz, To ruń oraz po bli -
skie po wia ty i gmi ny, któ re w RPO
ma ją za pew nio ną osob ną pu lę pie -
nię dzy. Kon kurs w III kwar ta le br.
ogło si Byd goszcz, któ ra jest li de -
rem związ ku ZIT. Do po dzia łu bę -
dzie 2 mln eu ro.

Z RPO fi nan so wa ne są nie tyl -
ko in we sty cje in fra struk tu ral ne
w szko łach za wo do wych i tech ni -
kach, ale też pro jek ty „mięk kie”,

pod no szą ce kwa li fi ka cje uczniów
i na u czy cie li. Pierw szy z za pla no -
wa nych na la ta 2014-20 kon kur -
sów, na or ga ni za cję prak tyk i sta -
ży, już się za koń czył (pi sze my
o tym na s. 1 i 2). W to ku jest ko lej -
ny, któ re go be ne fi cjen ci rów nież
mo gą sfi nan so wać prak ty ki i sta -
że, ale też no we for my edu ka cji
– np. do dat ko we za ję cia po za lek -
cyj ne – przy go to wa ne we współ -
pra cy ze śro do wi skiem spo łecz -
no-gos po dar czym. Do po dzia łu
jest 9,8 mln zł. Na bór wnio sków
już się za koń czył. 

W ko lej nym kon kur sie na bór
jesz cze trwa, ale już wi dać ogrom -
ne za in te re so wa nie, głów nie sta -
rostw po wia to wych. Na ich proś -
bę za rząd wo je wódz twa wy dłu żył
ter min skła da nia na bo ru wnio -
sków z 18 lip ca do 30 wrześ nia. Na
wy o braź nię dzia ła za rów no ogól -
na su ma pie nię dzy do po dzia łu ok.
39,3 mln zł, jak i spo re spek trum
za dań, któ re moż na z nich sfi nan -
so wać. 

Jed nym z po my słów jest na wią -
za nie par tner stwa z przed się bior -
cą i utwo rze nie kla sy pa tro nac kiej.
In nym współ pra ca ze szko łą wyż -
szą, dzię ki cze mu ucznio wie bę dą
jeź dzić na za ję cia do uczel nia nych
la bo ra to riów lub na obo zy na u ko -
we. Wspar cie rów nie do brze moż -
na wy dać na punkt do radz twa za -
wo do we go al bo na za ję cia po za -
lek cyj ne, któ re pod nio są kwa li fi -
ka cje uczniów lub poz wo lą im zdo -
być upraw nie nia za wo do we. Nie
ma prze szkód, by sfi nan so wać do -
po sa że nie pra cow ni lub war szta -
tu, wy słać na szko le nie na u czy cie -
la za wo du lub zor ga ni zo wać
uczniom prak ty ki i sta że. 

W tym ro ku cze ka nas jesz cze
je den kon kurs tyl ko dla jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go na le żą -
cych do byd go sko-to ruń skie go ZIT-
u. 3 mln eu ro zo sta nie w nim po -
dzie lo ne na dzia ła nia po pra wia ją -
ce ja kość, efek tyw ność i atrak cyj -
ność kształ ce nia za wo do we go.�

WARSZTATY SZKOLNE 
I KLASY PATRONACKIE

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. Ja ka kwo ta zo sta nie przy -
dzie lo na na in we sty cje w dzie -
dzi nie kul tu ry? 

2. Kie dy Iz ba
Prze my sło wo – Han -
dlo wa ru sza z na bo rem
uczniów i pra co daw ców
w ra mach sta ży uni j nych? 

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! Wygraj voucher
turystyczny wart 2,5 tys. zł

2,3 MLD EURO
DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
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166,3 mln eu ro w Re gio nal nym Pro -
gra mie Ope ra cyj nym za re zer wo -
wa no na Zin te gro wa ne In we sty cje
Te ry to rial ne Byd gosz czy, To ru nia
i oko licz nych gmin i po wia tów – łącz -
nie to 25 sa mo rzą dów. 

Wkrót ce wy star tu ją pier wsze ZIT-
ow skie kon kur sy. Do ta cje zo sta ną
przy zna ne m.in. na ter mo mo der ni -
za cję bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz -
nej, szko ły za wo do we, przed szko la
iopie kę nad naj młod szy mi dzieć mi.

Wcześ niej jed nak trze ba zna leźć
eks per tów, któ rzy bę dą oce niać wnio -
ski o do fi nan so wa nie. Ich na bór do
2 wrześ nia pro wa dzi byd go ski ma gi -
strat, któ ry w ZIT jest tzw. in sty tu cją
po śred ni czą cą. Eks pert z li sty pod -

pi su je umo wę o dzie ło i do sta je
wy na gro dze nie za każ dy oce nio -
ny wnio sek. Po trzeb ni są spe cja -
li ści zna stę pu ją cych dzie dzin: ter -
mo mo der ni za cja, gos po dar ka ni -
skoe mi syj na, gos po dar ka wod no-
ście ko wa, dzie dzic two i kul tu ra,
za so by przy rod ni cze, re wi ta li za -
cja spo łecz no-gos po dar cza, in fra -
struk tu ra przed szkol na, in fra -
struk tu ra szkol nic twa za wo do we -
go, usłu gi opie kuń cze nad dzieć -
mi w wie ku do lat 3, rów ność
szans, usłu gi opie kuń cze, wy cho -
wa nie przed szkol ne, edu ka cja
– kształ ce nie ogól ne, edu ka cja
– kształ ce nie za wo do we. Szcze gó -
ły: zit.btof.pl/ak tu al no sci. �TC

ZIT wkrótce ruszy. Szukają
ekspertów od oceny wniosków

Wyjątkowo można
dostać wsparcie 
do budowy całkiem
nowego obiektu

Powiat bydgoski z unijnych
dotacji na rozbudowę bazy
kształcenia zawodowego
zmodernizował budynek 
do zajęć praktycznych
Zespołu Szkół 
Agro-Ekonomicznych
w Karolewie

33482573
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Od inwestycji w obiekty
kultury przez gospodarkę
wodno-ściekową do
dodatkowych zajęć
w szkołach z języków obcych
i przedmiotów ścisłych 
– na te zadania wkrótce zostaną
podzielone unijne pieniądze.

TO MASZ CIE CHOŃ SKI

Pie nią dze z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go są dzie lo ne w kon kur sach, któ -
re Urząd Mar szał kow ski ogła sza na stro -
nie rpo.ku jaw sko-po mor skie.pl. Znaj du -
je się na niej tak że ak tu a li zo wa ny har mo -
no gram na bo ru wnio sków. Nim jed nak
po ten cjal ni be ne fi cjen ci za czną prze sy -
łać apli ka cje, kry te ria każ de go kon kur su
mu si za twier dzić Ko mi tet Mo ni to ru ją cy
RPO – kil ku dzie się cio o so bo we gre mium
przed sta wi cie li róż nych śro do wisk, pod
prze wod nic twem mar szał ka wo je wódz -
twa. Przy jrzyj my się, ja ki mi dzie dzi na mi
Ko mi tet Mo ni to ru ją cy za jął się na lip co -
wym po sie dze niu. 

5 mln eu ro na kul tu rę
W kon kur sie na in we sty cje w dzie dzi -
nie kul tu ry do roz dzie le nia bę dzie 4,5
mln eu ro. Ko mi sja Eu ro pej ska po sta -
wi ła ewen tu al nym be ne fi cjen tom tych
pie nię dzy trud ne wa run ki. Nie wy star -
czy na pi sać, że chce się wy re mon to -
wać za byt ko wy te atr, trze ba wy ka zać,
że ta ka in we sty cja bę dzie speł nia ła dłu -
go trwa łe i mie rzal ne efek ty spo łecz -
no-eko no micz ne. Co to ozna cza? Np.

wy ge ne ru je no we miej sca pra cy,
zmniej szy kosz ty utrzy ma nia in sty tu -
cji, bę dzie wi zy tów ką no wo czes nych
roz wią zań ener ge tycz nych, przy czy -
ni się do po wsta nia w są siedz twie pun -
któw ga stro no micz nych, skle pi ków
z pa miąt ka mi lub in nych ma łych biz -
ne sów. Do dat ko we pun kty otrzy ma ją
au to rzy wnio sków, któ rzy za de kla ru -
ją zwię ksze nie licz by od wie dza ją cych
ich in sty tu cję oraz wy ka żą po wią za nia
swo je go po my słu z in nym pro jek tem
uni j nym. 

Osob na pu la 0,5 mln eu ro zo sta nie prze -
zna czo na na in ny „kul tu ral ny” kon kurs, za -
re zer wo wa ny dla ob sza ru two rzą ce go zwią -
zek Zin te gro wa nych In we sty cji Te ry to rial -
nych – to Byd goszcz, To ruń oraz oko licz ne
gmi ny ipo wia ty. Do ta cje bę dzie moż na zdo -
być na pra ce re sta u ra tor skie, kon ser wa tor -
skie i ro bo ty bu do wla ne w za byt kach lub
ich oto cze niu, atak że na kon ser wa cję an ty -
ków. I tu wa run kiem ko niecz nym bę dzie
wy ka za nie efek tów spo łecz no-eko no micz -
nych przed sięw zię cia, do dat ko wo in we sty -
cja mu si mieć zna cze nie re gio nal ne i być
zgod na ze stra te gią wo je wódz twa.

6 mln eu ro na ka na li za cję
Ko lej ną do to wa ną dzie dzi ną bę dzie gos -
po dar ka wod no-ście ko wa. Kon kurs dla
sa mo rzą dów zo sta nie ogło szo ny w naj -

bliż szych mie sią cach. Szan se ma ją in we -
sty cje: w aglo me ra cjach o wiel ko ści od 2
tys. do 10 tys. RLM (rów no waż na licz ba
miesz kań ców), zgod ne z Kra jo wym Pro -
gra mem Oczysz cza nia Ście ków Ko mu -
nal nych oraz ma ster pla nem – do ku men -
tem dla wdra ża nia unij nej dy rek ty wy
ście ko wej. Prze de wszyst kim wspie ra -
ne bę dą kom plek so we pro jek ty przy czy -
nia ją ce się do zwię ksze nia licz by miesz -
kań ców ko rzy sta ją cych z sy ste mu oczysz -
cza nia ście ków. Prio ry tet ma ją in we sty -
cje na ob sza rach chro nio nych, wiej skich,

a tak że na Ku ja wach. Pre mio wa ne bę dą
pro jek ty, któ re do dat ko wo za pew nia ją
osz częd no ści, w tym za po bie ga ją stra -
tom z sie ci wo do cią go wej. Pun kty moż -
na bę dzie do stać za wpro wa dze nie no -
wo czes ne go sy ste mu do za rzą dza nia sie -
cią oraz za roz wój od na wial nych źró deł
ener gii – to osta t nie moż na osią gnąć np.
od zy sku jąc bio gaz w pro ce sie prze rób -
ki osa dów ście ko wych. 

7 mln eu ro na edu ka cję do ro słych 
Ko mi tet Mo ni to ru ją cy przy jął rów nież
kry te ria kon kur sów do ty czą cych edu -
ka cji. Je den z pu lą 3 mln eu ro do ty czy
kształ ce nia za wo do we go w ra mach ZIT
(szcze gó ły na str. 3). In ny pla no wa ny
kon kurs wspo mo że edu ka cję do ro słych,
któ rzy za li cza ją się do tzw. grup de fa wo -

ry zo wa nych, a więc ma ją cych naj wię -
ksze trud no ści na ryn ku pra cy, cho ciaż -
by z bra ku wy kształ ce nia. Na wspar cie
mo gą li czyć na wet miesz kań cy po wy żej
67. ro ku ży cia, o ile za de kla ru ją go to wość
do pod ję cia za trud nie nia po za koń cze -
niu udzia łu w pro jek cie.

Kon kurs bę dzie skie ro wa ny do wszel -
kie go ty pu in sty tu cji, któ re mo gą nieść
po moc ta kim miesz kań com, or ga ni zu jąc
dla nich do radz two za wo do we lub wy sy -
ła jąc na spe cja li stycz ne kur sy, koń czą ce
się eg za mi nem i da ją ce umie jęt no ści do
wy ko ny wa nia kon kret ne go za wo du. Do
po dzia łu bę dzie 4 mln eu ro. 

3 mln eu ro na szko ły
Dla jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go
na le żą cych do ZIT ogło szo ny zo sta nie
spe cjal ny kon kurs, któ re go ce lem bę dzie
pod no sze nie kom pe ten cji ję zy ko wych
i ma te ma tycz no-przy rod ni czych uczniów
szkół pod sta wo wych, gim na zjal nych i po -
nad gim na zjal nych. Pie nią dze – a do po -
dzia łu bę dzie 3 mln eu ro – moż na wy dać
na do dat ko we za ję cia z tych przed mio -
tów. Aby szko ła mog ła z nich sko rzy stać,
mu si naj pierw przed sta wić dia gno zę po -
trzeb. Do ta cje moż na wy dać na za kup do -
dat ko we go wy po sa że nia, ale wią że się to
z kil ko ma for mal no ścia mi: trze ba m.in.
wy ka zać, że ta ka in we sty cja bę dzie po -
wią za na ze zwię ksze niem go dzin lek cyj -
nych oraz pod no sze niem kwa li fi ka cji na -
u czy cie li i w ten spo sób bę dzie mog ła sta -
no wić część wię ksze go pro jek tu edu ka -
cyj ne go. Ko niecz ne bę dzie też przed ło -
że nie wy ka zu już po sia da ne go sprzę tu.
Je śli oka że się, że ob słu ga no wych urzą -
dzeń wy ma ga prze szko le nia na u czy cie -
li, pro jekt mu si obej mo wać rów nież to za -
da nie. �

DOTACJE NA KULTURĘ,
WODOCIĄGI I EDUKACJĘ
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Pieniądze z RPO wspomagają
m.in. kulturę. Ponad 55 mln zł
dotacji pozwoliło wybudować
w Toruniu Centrum Kulturalno-
-Kongresowe Jordanki

Kryteria każdego konkursu musi zatwierdzić Komitet
Monitorujący RPO – kilkudziesięcioosobowe gremium
przedstawicieli różnych środowisk, pod
przewodnictwem marszałka województwa
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