
TO MASZ CIE CHOŃ SKI

No we bu dyn ki uczel nia ne to jed ne z naj bar -
dziej spek ta ku lar nych in we sty cji fi nan so wa -
nych z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go na la ta 2007-13. Sa mo rząd wo je wódz twa
prze zna czył na nie wię kszość z ok. 200 mln
zł wy da nych na szkol nic two wyż sze. 

W kam pu sie Uni wersytetu Mi ko ła ja Ko -
per ni ka na to ruń skich Bie la nach po wsta ło
Col le gium Hu ma ni sti cum za pra wie 75 mln
zł oraz In ter dy scy pli nar ne Cen trum No wo -
czes nych Tech no lo gii za bli sko 70 mln zł. Na
pierw szy bu dy nek, słu żą cy fi lo lo gom, hi sto -
ry kom i hu ma ni stom, uczel nia do sta ła 40
mln zł unij nej do ta cji, na dru gi, w któ rym
pro wa dzo ne są no wa tor skie ba da nia na sta -
wio ne na po trze by re gio nal nej gos po dar ki,
aż 48 mln zł. Cał kiem nie da le ko przy wy dzia -
le te o lo gicz nym wy ro sło Cen trum Dia lo gu,
w któ rym zna laz ły się m.in. zbio ry bib lio tecz -
ne to ruń skiej die ce zji, skar bni ca wie dzy o róż -
nych wy zna niach re li gij nych. Ku ria wznio -
sła bu dy nek kosz tem bli sko 18 mln zł, z cze -
go 12 mln zł to uni j ne do fi nan so wa nie. Po
prze ciw nej stro nie Wi sły fran cisz ka nie wy -
bu do wa li za 24,5 mln zł Wyż szą Szko łę Fi lo -
lo gii He braj skiej, na któ rą otrzy ma li bli sko
10 mln zł z RPO. Co praw da uczel nia po kil -
ku la tach za wie si ła dzia łal ność, ale bu dy nek
po zo stał, obec nie słu ży m.in. li ce um ogól -
noksz tał cą ce mu. 

Z RPO sko rzy sta ły też uczel nie w Byd -
gosz czy. Uni wersytet Ka zi mie rza Wiel kie -

go ma dzię ki te mu no wą bib lio te kę (koszt:
45 mln zł, do ta cja: pra wie 32 mln zł) i cen -
trum spor tu (koszt: 30 mln zł, do ta cja: 21
mln zł). 57 mln zł to bud żet dru gie go eta -
pu bu do wy Re gio nal ne go Cen trum In no -
wa cyj no ści przy Uni wersytecie Tech no lo -
gicz no-Przy rod ni czym w Byd gosz czy, na
któ ry uczel nia do sta ła 40 mln zł do fi nan -
so wa nia. Aka de mia Mu zycz na, któ ra za 7,5
mln zł zmo der ni zo wa ła swo je obiek ty i za -
ku pi ła do nich wy po sa że nie, otrzy ma ła 5,1
mln zł do ta cji.

Te in we sty cje by wa ją na zy wa ne „sko ru -
pa mi”. W no wym roz da niu uni j nych pie nię -
dzy na la ta 2014-2020 uczel nie też mo gą ubie -
gać się o do fi nan so wa nie, ale już nie na bu -
dyn ki. Te raz pre mio wa ne są pro jek ty na sta -
wio ne na ba da nia, zwłasz cza zwią za ne z gos -
po dar ką. In sty tu cje na u ko we mo gą ko rzy -
stać m.in. z pie nię dzy w osi I Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go, za ty tu ło wa nej
„Wzmoc nie nie kon ku ren cyj no ści i in no wa -
cyj no ści gos po dar ki re gio nu”.

– W tej osi jest aż 450 mln eu ro – mó wi mar -
sza łek wo je wódz twa Piotr Cał bec ki. – Te pie -
nią dze moż na wy dać na dwa ce le. Pierw szy
to ba da nia i roz wój, bę dą to bez poś red nie do -
ta cje, któ re ma ją we sprzeć roz wój na szej na -
u ki, a w za sa dzie roz wój gos po dar ki po przez
fi nan so wa nie na u ki. Dru gi cel to pod wyż sze -
nie kon ku ren cyj no ści na szych przed się -
biorstw.

Pier wsze kon kur sy o pie nią dze na na u kę
już ru szy ły. Po nad 33 mln eu ro to pu la, któ -
rą Urząd Mar szał kow ski po dzie li na in fra -

struk tu rę ba daw czą na uczel niach. O do fi -
nan so wa nie mo gą sta rać się wy łącz nie kon -
sor cja na u ko we, któ re po zy tyw nie prze szły
we ry fi ka cję przed kra jo wą ko mi sją. O ich po -
my słach pi sze my na str. 2 i 3.

W osob nych kon kur sach wspie ra ne bę -
dą przed się bior stwa aka de mic kie, zwa ne
też od pry sko wy mi. To spół ki za ło żo ne
przez uczel nie lub pra cow ni ków na u ko -
wych, by ko mer cja li zo wać ba da nia. Mo gą
do stać do 100 tys. zł do fi nan so wa nia na
usłu gi do rad cze, w pu li na ten cel są 2 mln
eu ro. Pią tek, 30 wrześ nia to osta t ni dzień
skła da nia wnio sków. 

Do 28 paź dzier ni ka br. po trwa zaś na bór
apli ka cji w in nym kon kur sie, w któ rym fir -

my aka de mic kie mo gą otrzy mać do ta cje na
pra ce ba daw czo-roz wo jo we war te do 3 mln
zł al bo na wspar cia na za re je stro wa nie wy -
na laz ku, któ re kosz tu je 10-80 tys. zł. Do po -
dzia łu są 3 mln eu ro.

W to ku jest in ny uni j ny kon kurs, na wy -
bór in sty tu cji, któ ra roz dys po nu je kil ka -
dzie siąt mi lio nów zło tych uni j nych pie -
nię dzy na po wią za nia na u ki i biz ne su. To
jej za da niem bę dzie udzie la nie gran tów
na pro wa dze nie prac ba daw czo-roz wo jo -
wych w fir mach, ona też bę dzie przy zna -
wać ma łym i śred nim przed się bior stwom
bo ny na za kup prac ba daw czych w jed -
nost kach na u ko wych. Obie for my wspar -
cia by ły już re a li zo wa ne w na szym wo je -
wódz twie w po przed niej unij nej per spek -
ty wie f i nan so wej ja ko Fun dusz Ba dań
i Wdro żeń oraz vo u cher ba daw czy. Do kon -
kur su sta nę ła tyl ko wo je wódz ka spół ka
Ku jaw sko-Po mor ska Agen cja In no wa cji,
roz strzy gnię cie pla no wa ne jest na paź -
dzier nik br. 

Jesz cze w tym ro ku Urząd Mar szał kow -
ski pla nu je ogło sić kil ka kon kur sów z po -
gra ni cza na u ki i biz ne su. Na two rze nie i roz -
wój za ple cza ba daw czo-roz wo jo we go
w przed się bior stwach pla nu je roz dzie lić
pra wie 26 mln eu ro, a 3 mln eu ro na tzw. za -
mó wie nia przed ko mer cyj ne, czy li wspar -
cie pro ce su udzie la nia za mó wie nia pu blicz -
ne go na usłu gi ba daw cze. Rów nież 3 mln
eu ro to pu la do po dzia łu na wspar cie pro -
ce su umię dzy nara da wia nia przed się biorstw
aka de mic kich.  �

PO WSTA ŁY SKO RU PY, 
TE RAZ BĘ DZIE W NICH NA U KA
u W poprzednim rozdaniu unijnych pieniędzy władze województwa przeznaczyły blisko 200 mln zł na uczelnie

w Toruniu i Bydgoszczy, głównie dofinansowując ich nowe obiekty. Teraz będą wspierać środowisko
akademickie dotacjami na współpracę z biznesem i aparaturę, służącą nowatorskim badaniom 
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FUNDUSZE UNIJNE
2,3 MLD EURO DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Toruń. Collegium Humanisticum
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

Bydgoszcz. Nowa biblioteka
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

W nowym rozdaniu 
unijnych pieniędzy 
na lata 2014-2020 uczelnie
mogą ubiegać się
o dofinansowanie, 
ale już nie na budynki. 
Teraz premiowane są
projekty nastawione 
na badania, zwłaszcza
związane z gospodarką
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FUNDUSZE UNIJNE

33 mln euro unijnych pieniędzy
niebawem zostanie
rozdzielonych na projekty
naukowo-badawcze. 

O 50-procentowe
dofinansowanie 
będzie się ubiegać sześć
konsorcjów naukowych
z Kujawsko-Pomorskiego. 
Jakie pomysły 
mają nasi uczeni? 

TO MASZ CIE CHOŃ SKI

Pie nią dze po cho dzą z Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go, za re a li za cję któ re -
go od po wia da sa mo rząd wo je wódz twa.
W tym przy pad ku miał ogra ni czo ne moż -
li wo ści de cy do wa nia, kto mo że sta nąć do
kon kur su. 

– W tej edy cji pro gra mu ope ra cyj ne go
wpro wa dzo no no we za sa dy. Trze ba przejść
oce nę Mi ni ster stwa Na u ki, Mi ni ster stwa Roz -
wo ju oraz Na ro do we go Cen trum Ba dań i Roz -
wo ju – mó wi mar sza łek wo je wódz twa Piotr
Cał bec ki. – Przed sta wi cie le tych in sty tu cji
oce nia li na sze apli ka cje i ich przy dat ność dla
na u ki oraz roz wo ju gos po dar ki na ro do wej.
Pro ces trwał pół to ra ro ku.

W na szym wo je wódz twie pro jek tów nie
chcą re a li zo wać po je dyn cze uczel nie, a ca łe
kon sor cja róż nych jed no stek na u ko wych.
Ich współ pra cę ko or dy no wał prof. Bo gu sław
Bu szew ski, peł no moc nik za rzą du wo je wódz -
twa ds. roz wo ju na u ki, ba dań i wdro żeń oraz
in no wa cyj no ści. Efek tem by ło wy sła nie do
in sty tu cji z War sza wy sied miu pro po zy cji na
pro jek ty na u ko wo-ba daw cze. Aż sześć z nich
otrzy ma ło po zy tyw ną re ko men da cję. 

– Pa kiet jest bar dzo róż no rod ny: od edu -
ka cji, przez no wo czes ne for my kształ ce nia
czy wy ra zu ar ty stycz ne go, aż po me cha tro -
ni kę i me dy cy nę – wy li cza prof. Bu szew ski.
– Bio rąc pod uwa gę róż no rod ność pro wa -
dzo nych ba dań w na szym wo je wódz twie,
nie kie dy trze ba by ło po łą czyć in te re sy ognia
i wo dy, aby to ja koś za fun kcjo no wa ło. 

Do po dzia łu mię dzy sześć kon sor cjów bę -
dzie po nad 33 mln eu ro, a więc ok. 144 mln zł.
Te raz ich ro lą bę dzie przed ło że nie wnio sków
apli ka cyj nych i przej ście oce ny już na po zio -
mie re gio nal nym. Każ de kon sor cjum mo że
do stać tyl ko czę ścio we do fi nan so wa nie, pie -
nią dze mu si więc zdo być tak że z in nych źró -
deł, np. od przed się bior ców za in te re so wa -
nych wy ni ka mi ba dań. Łącz na war tość ich
pro jek tów to 314 mln zł. Prof. Bu szew ski za -
zna cza też, że ich au to rzy nie po win ni po prze -
sta wać na in fra struk tu rze fi nan so wa nej z RPO
i sta rać się o pie nią dze na pro wa dze nie ba -
dań, np. w Na ro do wym Cen trum Na u ki.

Te le skop do ob ser wa cji sa te li tów
To ruń ski od dział Cen trum Astro no micz ne -
go Pol skiej Aka de mii Na uk stoi na cze le kon -
sor cjum, któ re za bie ga o pie nią dze na te le -
skop do ob ser wa cji sa te li tów i śmie ci kos -
micz nych. Bę dzie miał 1,5-me tra śred ni cy lu -
stra, wię cej niż po dob ne na rzę dzia, któ re sto -
su je Eu ro pej ska Agen cja Kos micz na i NA -
SA. A im wię ksze lu stro, tym do kład niej sze
ob ser wa cje.

– To bar dzo go rą cy te mat, po nie waż Unia
Eu ro pej ska bo ga ci się o ko lej ne sa te li ty za mi -
liar dy eu ro, a za so by na ziem ne do ich śle dze -
nia są dość ogra ni czo ne – tłu ma czy prof. Ma -
ciej Ko nac ki z CA PAN. – Ta ki te le skop wy ko -
nu je zdję cie nie ba, na któ rym wi dać gwia zdy
oraz śmie ci kos micz ne i sa te li ty. Dzię ki se rii
po mia rów moż na po li czyć, gdzie sa te li ta bę -
dzie się znaj do wać np. za ty dzień i wy li czyć
ry zy ko ko li zji ze śmie ciem kos micz nym. 

Aby do stać do fi nan so wa nie, urzą dze nie
fi zycz nie mu si znaj do wać się w Unii Eu ro -
pej skiej. Speł nie nie te go wy mo gu utrud nia -
ją wa run ki po go do we na na szym kon ty nen -
cie, stąd po mysł, by te le skop po sta wić w eg -
zo tycz nych miej scach – na hisz pań skich Wy -
spach Ka na ryj skich lub fran cu skiej wy spie
Re u nion. In fra struk tu ra do je go ob słu gi znaj -
dzie się zaś w To ru niu. 

– Te le skop bę dzie rów nież słu żył ob ron -
no ści Pol ski. Nie dłu go nasz kraj bę dzie miał
pier wsze go sa te li tę o pod wój nym za sto so -
wa nia cy wil no-woj sko wym. Ab so lut nie nie -
zbęd ne jest, że byś my mie li tak że włas ne za -
so by do śle dze nia te go, co się dzie je na or bi -
tach – do da je prof. Ko nac ki. 

Na u ko wiec za po wia da, że w pra ce nad te -
le sko pem za an ga żu ją się lo kal ne fir my. Po -

za na u ką pro jekt ma też wy miar biz ne so wy.
– Ob ser wa cja przez te le skop te go, co się dzie -
je na or bi cie, kosz tu je, to są set ki eu ro za go -
dzi nę – mó wi na u ko wiec.

Po trzech la tach od uzy ska nia fi nan so wa -
nia te le skop móg łby zro bić pier wsze zdję cie,
a po ko lej nym ro ku uzy skać peł ną zdol ność
ope ra cyj ną.

Pro jek tu nie moż na my lić z in nym astro -
no micz nym przed sięw zię ciem w na szym re -
gio nie – ra dio te le sko pem w Bo rach Tu chol -
skich. Ten rów nież bę dzie ubie gał się o do fi -
nan so wa nie uni j ne, ale z in nej pu li. 

Żyw ność zdro wa i bez piecz na
Ba da nia nad zdro wą żyw no ścią za po wia -
da kon sor cjum na u ko we Sa fe Fo od Med, na
cze le któ re go sto ją dwie byd go skie uczel -

nie: Uni wersytet Tech no lo gicz no-Przy rod -
ni czy i Uni wersytet Ka zi mie rza Wiel kie go.
W pra cach bę dą uczest ni czyć tak że na u -
kow cy Uni wersytetu Mi ko ła ja Ko per ni ka
z To ru nia łącz nie z Col le gium Me di cum
w Byd gosz czy, a tak że z Wyż szej Szko ły Za -
rzą dza nia Śro do wi skiem w Tu cho li. – Cho -
dzi o zes po ły leś ne, któ re rów nież chcie li -
byś my włą czyć w to za gad nie nie – tłu ma -
czy prof. Bu szew ski. 

Kon sor cjum chce z uni j nych pie nię dzy
stwo rzyć i wy po sa żyć la bo ra to ria do róż no -
to ro wych ba dań nad pro duk ta mi spo żyw -
czy mi. Ma ją wy ka zać, ja kich ar ty ku łów ocze -
ku ją kon su men ci, jak żyw ność wpły wa na
zdro wie i ja kie mo że nieść za gro że nia, np.
przez po zo sta ło ści na wo zów i środ ków ochro -
ny ro ślin.
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PROF. BO GU SŁAW BU SZEW SKI,
PEŁ NO MOC NIK ZA RZĄ DU 
WO JE WÓDZ TWA 

– Biorąc pod uwagę
różnorodność prowadzonych
badań w naszym województwie,
niekiedy trzeba było połączyć
interesy ognia i wody, aby to
jakoś zafunkcjonowało

DR HAB. RE NA TA 
GA DZA ŁA-KOP CIUCH,
WY DZIAŁ CHE MII UMK 

– Nasz projekt poświęcony jest
profilaktyce i diagnostyce,
spersonalizowanemu leczeniu,
wytwarzaniu nowych leków
i badaniom nad nimi przy udziale
firm farmaceutycznych
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PO UNIJNE MILIONY
2,3 MLD EURO
DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

– Pro jekt jest wy ni kiem doj rza ło ści śro -
do wi ska na u ko we go i po łą cze niem po ten -
cja łu róż nych jed no stek – za chwa la dr hab.
inż. Da riusz Pań ka, pro rek tor UTP. – Ja ko
uczel nia przy rod ni czo-tech no lo gicz na zaj -
mie my się rol nic twem i pro duk cją ro ślin ną,
la bo ra to ria ana li tycz ne UMK wraz z Col le -
gium Me di cum i UKW zaj mą się zaś wpły -
wem żyw no ści na zdro wie i cho ro ba mi die -
to za leż ny mi.

Kul tu ra, sztu ka i prze mysł
Mo nu men tum So nus Vi sio (czy li „po mnik
– brzmie nie – wi zja”) to ty tuł pro jek tu na u -
kow ców trzech uczel ni, spe cja li zu ją cych się
w dzie dzi nach ar ty stycz nych. Chcą wpro wa -
dzać no we tech no lo gie, do sto so wać dy dak -
ty kę do po trzeb ryn ku pra cy i spro fi lo wać

pro wa dzo ne ba da nia na gos po dar kę, zwłasz -
cza tzw. prze mysł kre a tyw ny.

Przy wy dzia le sztuk pięk nych UMK (li -
der kon sor cjum) na u kow cy chcą stwo rzyć
Cen trum Ba dań i Kon ser wa cji Dzie dzic twa
Kul tu ro we go. – Bę dzie to prze strzeń kom -
plek so wych i in ter dy scy pli nar nych ba dań
obiek tów dzie dzic twa kul tu ry, od pa pie ru
i skó ry po ka mień i obiek ty ar chi tek to nicz -
ne – mó wi dr Ka ta rzy na Kry nic ka-Szroe der
z UMK. – Mie li byś my moż li wość współ pra -
cy ze spe cja li sta mi z róż nych dzie dzin po -
moc ni czych, jak fi zy cy, che mi cy, et no gra fo -
wie, bio lo dzy. Bę dą tam też prze strze nie do
co wor kin gu [miej sce pra cy dzie lo na mię dzy
róż ne fir my i wol nych strzel ców – red.] i la -
bo ra to ria ba daw cze dla firm zaj mu ją cych się
de si gnem.

Na Aka de mii Mu zycz nej w Byd gosz czy
pla no wa ne jest cen trum kształ cą ce spe cja li -
stów w ni szo wych dzie dzi nach jak ar ty stycz -
ne wy ko rzy sta nie dźwię ku. – Aka de mia Mu -
zycz na pla nu je rów nież di gi ta li za cję zbio -
rów fo no te ki i bib lio te ki oraz plat for mę słu -
żą cą udo stęp nia niu tych zbio rów, stwo rze -
nie pro fe sjo nal ne go stu dia na grań oraz la bo -
ra to rium dźwię ku, któ re pro wa dzi ło by ba -
da nia nad dźwię kiem na po trze by me dy cy -
ny, roz wią zy wa nia prob le mów spo łecz nych
oraz aku sty ki – wy li cza Kry nic ka-Szroe der.

Trze cim par tne rem pro jek tu jest Wyż sza
Szko ła Gos po dar ki w Byd gosz czy. Za mie rza
stwo rzyć Cen trum Prze my słów Kre a tyw -
nych, w ra mach któ re go bę dą dzia ła ły la bo -
ra to ria pro gra mo wa nia i pro jek to wa nia, mul -
ti me dial ne oraz po li gra fii i de si gnu.

Me dy cy na a zdro wie czło wie ka 
Współ pra ca na u kow ców z UMK w To ru niu
wraz z Col le gium Me di cum w Byd gosz czy
oraz UKW w Byd gosz czy ma przy czy nić się
do po pra wy ja ko ści na sze go ży cia. Pla ców ki
pla nu ją ba da nia z po gra ni cza me dy cy ny, psy -
cho lo gii i far ma cji, uni j ne pie nią dze chcą
prze zna czyć na nie zbęd ną apa ra tu rę.

– Pro jekt po świę co ny jest głów nie pro fi -
lak ty ce i dia gno sty ce, rów nież sper so na li zo -
wa ne mu le cze niu oraz wy twa rza niu no wych
le ków i ba da niom nad ni mi przy współ u dzia -
le przed się biorstw far ma ce u tycz nych – mó -
wi dr hab. Re na ta Ga dza ła-Kop ciuch z UMK.

Część ba dań zaj mie się Col le gium Me di -
cum UMK, ale weź mie w nich udział rów nież
to ruń ska część uczel ni, np. la bo ra to ria ne u -
ro ko gni ty wi stycz ne na wy dzia le fi zy ki, któ -
re zaj mu ją się cho ro ba mi cy wi li za cyj ny mi.
Ze stro ny UKW za an ga żu je się in sty tut psy -
cho lo gii oraz wy dział na uk o zdro wiu. 

– Licz my też na tu ry sty kę pro zdro wot ną,
by wy ko rzy stać po ten cjał na szych uzdro wisk
w Cie cho cin ku, Ino wro cła wiu i Wień cu, ale
tak że po ten cjał Bo rów Tu chol skich, któ re
moż na wy ko rzy stać do ce lów re ha bi li ta cyj -
nych – do da je prof. Bu szew ski. 

La bo ra to ria dla prze my słu 
UTP w Byd gosz czy ko or dy nu je pro jekt „La -
bo ra to ria na uk tech nicz nych i ści słych”, w któ -
rym uczest ni czą też UMK i UKW. Głów ne za -
da nia to do sto so wa nie in fra struk tu ry ba daw -
czej tak, by słu ży ła po trze bom prze my słu.

Uczel nie chcą wyjść na prze ciw ta kim dzie -
dzi nom jak po ja zdy szy no we, no we tech no -
lo gie w ener ge ty ce, no we le ki i me dy cy na re -
ge ne ra cyj na, za a wan so wa ne tech no lo gie in -
for ma cyj ne, te le ko mu ni ka cyj ne i me cha tro -
nicz ne, a na wet bez pie czeń stwo i ob ron ność.

– U nas na uczel ni od daw na fun kcjo nu -
je za ło że nie, że kie run ki roz wo ju uni -
wersytetu czy wy dzia łów po win ny być zgod -
ne z po trze ba mi przed się biorstw z re gio nu
– mó wi dr hab. inż. Sta ni sław Mro ziń ski,
pro rek tor UTP. – Nie jest ta jem ni cą, że
wszyst ko w tym pro jek cie ob ra ca się wo kół
ją dra, któ rym jest na sza pe reł ka, czy li Pe sa.
Nie na le ży te go za wę żać tyl ko do niej. 450
firm w Ku jaw sko-Po mor skiem pra cu je na
rzecz Pe sy, nie stać ich na two rze nie włas -
nych la bo ra to riów i fi nan so wa nie ba dań.
Na sze dzia ła nia zmie rza ją do te go, by za -
spo ka jać ich po trze by ba daw cze.

In no wa cje w na u kach spo łecz nych
UKW w Byd gosz czy stoi na cze le kon sor -
cjum, któ re chce roz wi jać na u ki spo łecz ne.
– Głów nym ce lem jest opra co wa nie i zwe ry -
fi ko wa nie em pi rycz nie roz wią zań w za kre -
sie edu ka cji i pro fi lak ty ki spo łecz nej, któ re
zwię kszą szan se na sze go re gio nu na to, że -
byś my by li le piej wy kształ ce ni i bar dziej kon -
ku ren cyj ni, że by wszyst kie przed sięw zię cia
in no wa cyj ne, o któ rych mó wi my, mia ły pra -
cow ni ków go to wych adap to wać się do zmie -
nia ją cych się wa run ków – tłu ma czy prof. Ma -
ria Dep tu ła z UKW. 

W pro jek cie uczest ni czą też UMK w To -
ru niu wraz z Col le gium Me di cum w Byd gosz -
czy oraz Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Za wo -
do wa we Wło cław ku. Kon sor cjum na ba zie
do tych cza so wych do świad czeń po wo ła ło
sześć zes po łów, zrze sza ją cych przed sta wi -
cie li ko gni ty wi sty ki, pe da go gi ki, psy cho lo gii
i ne u ro dy dak ty ki. One opra cu ją roz wią za -
nia, któ re w ży cie wcie lą pra cow ni cy po rad -
ni, na u czy cie le, pe da go dzy szkol ni, pra cow -
ni cy służb spo łecz nych. 

Za gad nie nia, któ ry mi bę dzie się zaj mo -
wać kon sor cjum, to m.in. wy ko rzy sta nie no -
wo czes nych tech no lo gii w te ra pii dla dzie ci
z prob le ma mi w na u ce, ak ty wi za cja se nio -
rów, edu ka cja przez ca łe ży cie i le cze nie uza -
leż nień – tak tra dy cyj nych, od al ko ho lu i nar -
ko ty ków, jak i zna nych od nie daw na, np. od
ha zar du w in ter ne cie. �

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. 
Wtym cza sie za pra sza my Czy -
tel ni ków do udzia łu wkon kur -
sie, wktó rym do wy gra nia jest vo -
u cher wy cie czko wy owar to ści 2500zł. 

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. Jaka kwota zostanie przeznaczona na budowę
i rozbudowę ścieżek rowerowych w regionie ? 

2. Jaka uczelnia stoi na czele konsorcjum,
które chce rozwijać nauki społeczne ? 

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.

Regulamin konkursu znajduje się na stronach:
rpo.kujawsko-pomorskie.pl/promocja
i torun.wyborcza.pl

KON KURS! Wygraj voucher
turystyczny wart 2,5 tys. zł

Tramwaj Swing w Toruniu.  Pojazd
powstał w bydgoskiej fabryce Pesa 

DR HAB. INŻ. DA RIUSZ PAŃ KA,
PRO REK TOR UNI WERSYTETU 
TECH NO LO GICZ NO-PRZY ROD NI CZE GO 

– Nasz projekt jest wynikiem
dojrzałości środowiska
naukowego i połączeniem
potencjału różnych jednostek:
UTP, UMK wraz z Collegium
Medicum i UKW

PROF. MA CIEJ KO NAC KI,
CEN TRUM ASTRO NO MICZ NE 
POL SKIEJ AKA DE MII NA UK

– Niedługo będziemy mieli
pierwszego satelitę cywilno-
-wojskowego. Niezbędne jest,
żebyśmy mieli także własne
zasoby do śledzenia tego, 
co się dzieje na orbitach
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Pieniądze unijne 
m.in. na budowę ścieżek
rowerowych, ochronę
środowiska oraz placówki
wsparcia i opieki – Komitet
Monitorujący zatwierdził
kryteria do kolejnych
konkursów w RPO. 

Mają ruszyć w czwartym
kwartale br.

MAR CIN BEH RENDT,
TO MASZ CIE CHOŃ SKI

Ko mi tet Mo ni to ru ją cy, kil ku dzie się cio -
o so bo we gre mium pod prze wod nic -
twem mar szał ka wo je wódz twa Pio tra
Cał bec kie go, wy da je opi nie w spra wie
po dzia łu pie nię dzy z uni j ne go Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go. Na po -
cząt ku wrześ nia spot kał się w Górz nie.
Pod ję te tam de cy zje poz wo lą Urzę do wi
Mar szał kow skie mu w naj bliż szych mie -
sią cach ogło sić kon kur sy na wy bór pro -
jek tów.

Na od na wial ną ener gię
Na sze wo je wódz two pla nu je po dzie lić
po nad 15 mln eu ro na bu do wę lub prze -
bu do wę sie ci elek troe ner ge tycz nych oraz
to wa rzy szą cej in fra struk tu ry tak, by moż -
na by ło przy łą czyć do nich no we źró dła
ener gii od na wial nej. O do fi nan so wa nie
mo gą apli ko wać wy łącz nie fir my, któ re
peł nią ro lę ope ra to rów sy ste mów dy stry -
bu cyj nych. 

Znacz nie szer szy jest krąg po ten cjal -
nych be ne fi cjen tów do ta cji na in fra struk -
tu rę po trzeb ną do prze sy łu i dy stry bu cji
ciep ła wy twa rza ne go ze źró deł od na wial -
nych. W tym kon kur sie wy star to wać bę -
dą mog ły przed się bior stwa, sa mo rzą dy
te ry to rial ne, in sty tu cje po za rzą do we oraz

wspól ni cy pra cu ją cy w mo de lu par tner -
stwa pu blicz no-pry wat ne go. Do po dzia -
łu mię dzy nich bę dzie 4 mln eu ro.

Na ochro nę przy ro dy 
i edu ka cję eko lo gicz ną
Rów nież sze ro ki jest krąg pod mio tów,
któ re bę dą mog ły ubie gać się o wspar -
cie na ochro nę przy ro dy w re gio nie. Pla -
no wa ny kon kurs bę dzie adre so wa ny
prze de wszyst kim do sa mo rzą dów, in -
sty tu cji pań stwo wych i or ga ni za cji po -
za rzą do wych. Mar sza łek pla nu je roz -
dzie lić mię dzy be ne fi cjen tów 4,5 mln
eu ro. Do ta cję bę dzie moż na prze zna -
czyć na ochro nę sie dlisk lub ga tun ków
zwie rząt (w szcze gól no ści w par kach
kra jo bra zo wych i re zer wa tach przy ro -
dy), two rze nie i od na wia nie szla ków
przy rod ni czych oraz ście żek edu ka cyj -
nych, bu do wę, roz bu do wę mo der ni za -
cję i do po sa że nie oś rod ków zaj mu ją -
cych się ochro ną róż no rod no ści bio lo -
gicz nej lub edu ka cją eko lo gicz ną.
Oprócz wspom nia ne go kon kur su na sa -
mą ochro nę sie dlisk i ga tun ków mar sza -
łek chce wy dać jesz cze do dat ko wy 1 mln
eu ro z RPO w ko lej nym kon kur sie prze -
zna czo nym na wspar cie ma łych pro jek -
tów gran to wych.

Na ścież ki ro we ro we 
4 mln eu ro uni j nych do ta cji ma tra fić na
bu do wę i prze bu do wę ście żek ro we ro -
wych w re gio nie. Urząd Mar szał kow ski
wkrót ce ogło si kon kurs, w któ rym star -
to wać bę dą mog ły sa mo rzą dy i ich in sty -
tu cje, np. za rzą dy dróg. Cy kli ści z pew -
no ścią się ucie szą, bo do dat ko we fun du -
sze na ro we ro wą in fra struk tu rę bę dą
w Zin te gro wa nych In we sty cjach Te ry to -
rial nych Byd gosz czy, To ru nia i oko licz -
nych gmin i po wia tów. Po świę co ny jej
kon kurs w ra mach ZIT praw do po dob nie
zo sta nie ogło szo ny jesz cze w tym ro ku,
na ra zie nie zna my je go szcze gó łów. Ko -
mi tet Mo ni to ru ją cy na po sie dze niu
w Górz nie przy jął kry te ria, któ re poz wo -

lą wkrót ce ogło sić jesz cze je den kon kurs
z ZIT – na in we sty cje wod no-ście ko we.

Na do my po mo cy
3,5 mln eu ro za rząd wo je wódz twa roz -
dzie li na adap ta cję zde gra do wa nych bu -
dyn ków na miesz ka nia so cjal ne, wspo -
ma ga ne i chro nio ne, np. dla nie peł no -
spraw nych, nie sa mo dziel nych, opusz -
cza ją cych pie czę za stęp czą, wy cho dzą -
cych z bez dom no ści, a tak że two rze nie
i roz wój dzien nych do mów po by tu, śro -
do wi sko wych do mów sa mo po mo cy, klu -
bów sa mo po mo cy i in nych te go ro dza ju
oś rod ków. Apli ko wać bę dą mog ły sa mo -

rzą dy lo kal ne i ich in sty tu cje, or ga ni za -
cje po za rzą do we i zaj mu ją ce się po mo cą
spo łecz ną or ga ni za cje re li gij ne. 

Gdzie szu kać in for ma cji?
Ko mi tet Mo ni to ru ją cy ze brał się już po raz
siód my w tym ro ku, na wcześ niej szych ze -
bra niach przyj mo wał kry te ria wie lu in -
nych kon kur sów, któ re sy ste ma tycz nie są
te raz ogła sza ne na stro nie rpo.ku jaw sko-
po mor skie.pl. Obec nie ma my praw dzi wą
ku mu la cję kon kur sów, w któ rych moż na
otrzy mać pie nią dze na naj roz ma it sze ce -
le. Tyl ko jed ne go dnia – 30 wrześ nia br. – ru -
szy na bór wnio sków o do fi nan so wa nie na:

cyf ry za cję usług pu blicz nych, osob ne
pu le są prze wi dzia ne na uspraw nie nie e -
usług pu blicz nych w ad mi ni stra cji, zdro -
wie oraz di gi ta li za cję i udo stęp nia nie za -
so bów kul tu ro wych, w tym bib lio tecz nych;

two rze nie no wych przed szko li, roz sze -
rze nie ofer ty ist nie ją cych oraz do sko na le -
nie za wo do we na u czy cie li przed szkol nych;

roz wój in sty tu cji opie ki nad dzieć mi
do lat trzech, np. two rze nie żłob ków i klu -
bów dzie cię cych (są dwa kon kur sy – dla
ca łe go wo je wódz twa i w ra mach ZIT);

do dat ko we za ję cia w szko le, m.in. z in -
for ma ty ki, przed mio tów ma te ma tycz -
nych i ję zy ków ob cych (w ra mach ZIT);

roz wój szkol nic twa za wo do we go – w ra -
mach ZIT są dwa kon kur sy, je den na bu -
do wę war szta tów ipra cow ni, dru gi na dzia -
ła nia mięk kie jak do kształ ca nie na u czy cie -
li i two rze nie z fir ma mi klas pa tro nac kich;

re a li za cję pro gra mów ty pu out pla ce -
ment, czy li kom plek so wej po mo cy dla
zwal nia nych pra cow ni ków;

po moc miesz kań com za gro żo nym ubó -
stwem i wy klu cze niem spo łecz nym.

Szcze gó ło wych in for ma cji udzie la ją
za in te re so wa nym pra cow ni cy Pun któw
In for ma cyj nych o Fun du szach Eu ro pej -
skich w Byd gosz czy, To ru niu, Wło cław -
ku, Gru dzią dzu i Ino wro cła wiu, ich da ne
kon tak to we znaj dzie my na stro nie moj -
re gion. eu /in dex.php/rpo/pun kty-in for -
ma cyj ne. �

NA TO PÓJ DĄ W TYM RO KU
UNI J NE PIE NIĄ DZE

FUNDUSZE UNIJNE

2,23 
miliardy euro 

ma w sumie 
do rozdysponowania nasze
województwo w Regionalnym
Programie Operacyjnym 
na lata 2014-2020

1,9
miliarda euro 

z kwoty 2,23 mld euro
w Regionalnym Programie
Operacyjnym na lata 
2014-2020 to pieniądze
z Brukseli, pozostałe
pochodzą z wkładu krajowego 
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Elektrownia fo to wol ta icz na 
w Wygodzie koło Czernikowa 
to przykład źródła energii
odnawialnej
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