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

TYMON MARKOWSKI

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

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

TOMASZ CIECHOŃ SKI

W unijnej perspektywie finansowej na lata
2007-2013 sporo pieniędzy przeznaczono na
modernizację przedszkoli, ich wyposażenie, dodatkowe zajęcia dla dzieci i wychowawców. Ostateczną kwotę trudno oszacować, bo beneficjenci korzystali z różnych
programów dzielonych przez różne instytucje. Najpopularniejszy był Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), z którego
wydzielono specjalną pulę na „zmniejszanie nierówności w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej”.
Urząd Marszałkowski w Toruniu szacuje, że tylko z tej puli na Kujawsko-Pomorskie
placówki wychowania przedszkolnego – bo
mogły to być zarówno same przedszkola, jak
i punkty przedszkolne w szkołach – poszło
122,5 mln zł unijnego dofinansowania. Urząd
podpisał 154 umowy z beneficjentami tych
pieniędzy: to głównie gminy, ale też przedszkola niepubliczne, stowarzyszenia, fundacje i inne instytucje opiekujące się dziećmi.
Doliczając wkład własny beneficjentów można oszacować, że w naszym województwie
zrealizowano przedszkolne projekty zPOKL
za 134,5 mln zł. Ich efektem było wsparcie 680
przedszkoli ipunktów przedszkolnych, przy
czym niektóre z nich uczestniczyły w kilku
projektach. Najważniejsza jest jednak liczba
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GRAŻYNA LEŚNIEWSKA,
SEKRETARZ GMINY JEZIORA WIELKIE:

zacja rozpoczęła się 1 lipca 2011 r. – tego dnia
uruchomiono wsumie osiem punktów przedszkolnych: w Orłowie i Mgowie (gmina Płużnica), Elgiszewie iMiliszewach (gmina Ciechocin), Dębowej Łące, Łobdowie iWielkich Radowiskach (gmina Dębowa Łąka) oraz Zieleni (gmina Wąbrzeźno). Otwarcie poprzedziły prace przygotowawcze – trzeba było dostosować pomieszczenia ikupić wyposażenie.
Unijne pieniądze w tym wypadku posłużyły nie tylko infrastrukturze, gminy sfinansowały z nich także zajęcia przedszkolne.
Dzieciaki jeździły też na wycieczki – np. do
Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu i na zamek w Golubiu-Dobrzyniu. Formalnie projekt skończył się wraz z końcem 2013 r. i skorzystało z niego 231 dzieci. Gminy, zachęcone unijnym wsparciem, nie zrezygnowały
z punktów przedszkolnych, musiały tylko
zmienić ich formę.
Jeziora Wielkie to leżąca nad Gopłem gmina wpowiecie mogileńskim, gdzie przy szkołach podstawowych są trzy punkty przedszkolne: wJeziorach Wielkich, Wójcinie iRzeszynku. Wszystkie wzięły udział wprojekcie „Przedszkolaki znadgoplańskiej paki”, na który otrzymały ok. 800 tys. zł dotacji. Chodziło w nim
głównie o sfinansowanie dodatkowych zajęć
wprzedszkolach, by zwiększyć czas pracy punktów przedszkolnych. Początkowo były czynne tylko w godz. 13-15, gmina postanowiła, że
mają działać od godz. 7.30 do 15.30. Tak też zo-

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

przedszkolaków, która dzięki tym przedsięwzięciom uczestniczyła w dodatkowych zajęciach. Urząd Marszałkowski oszacował precyzyjnie, że tylko na terenach wiejskich wKujawsko-Pomorskiem z tych działań skorzystało dokładnie 15 598 dzieci w wieku 3-5 lat.
Jak wygląda realizacja tych przedsięwzięć?
Weźmy przykład Płużnicy, wiejskiej gminy
wpowiecie wąbrzeskim, która została liderem
unijnego projektu „Przedszkole oknem na
świat”. Uczestniczyły w nim także sąsiednie
gminy. Ich projekt kosztował 1,7 mln zł, z czego 1,4 mln zł to unijna dotacja z POKL. Reali-
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stało, ztym że po zakończeniu projektu w2012
r. po godz. 13 za zajęcia dodatkowe rodzice muszą płacić – koszt to 1zł za godzinę. Gmina poszła za ciosem iw2014 r. przeprowadziła projekt „Przedszkolaki znadgoplańskiej paki II”.
Tym razem ponad pół miliona złotych dotacji
przeznaczyła na rozbudowę przedszkolnej infrastruktury.
W latach 2007-2013 inwestycje w przedszkolach były finansowane także zinnej unijnej puli – Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa. Urząd Marszałkowski szacuje, że udzielił z niego 8,5 mln zł
dotacji na 14 przedszkolnych przedsięwzięć.
Przykładem jest zakończona niedawno rozbudowa przedszkola publicznego w Raciążku (powiat aleksandrowski). Istniejący budynek został powiększony tak, że znalazło się
miejsce na dodatkową salę dydaktyczną, dzieci mają nowe stoliki, krzesełka, szaf ki, tablice
interaktywne ikomputer. Zmieniło się też całkowicie zaplecze kuchenne, które wzbogaciło się o 57 sprzętów, jak szafa chłodnicza, naświetlacz do odkażania jaj, zmywarka, szafki. Gmina Raciążek wydała na to wszystko ponad 800 tys. zł, z czego 520 tys. zł to dotacja.
WŁasinie miasto wybudowało zaś całkiem
nowe przedszkole dla 150 dzieci. Parterowy
budynek służy sześciu niezależnym oddziałom przedszkolnym dla podopiecznych podzielonych na grupy wiekowe. Koszt budowy
to 4,2 mln zł, adotacja zRPO 2,8 mln zł. 
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W tym roku w naszym
województwie pojawi się
kilka możliwości
dofinansowania unijnego
na przedszkola, żłobki
i inne formy opieki nad
dziećmi.

TYMON MARKOWSKI

MILIONY EURO NA PRZEDSZKOLA,
ŻŁOBKI I OPIEKUNÓW
EURODOTACJE
Takie są m.in. możliwości dofinansowania unijnego na przedszkola, żłobki i inne formy opieki nad dziećmi:

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

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

5 mln euro

TOMASZ CIECHOŃSKI

Prezentujemy unijne konkursy na
przedszkola i żłobki, które w trzecim kwartale 2016 r. planuje ogłosić Urząd Marszałkowski w Toruniu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Uwaga, termin jest orientacyjny, nie ma też jeszcze szczegółowych ogłoszeń wraz z regulaminem konkursów, dlatego zainteresowania powinni śledzić informacje na stronie rpo.kujawsko-pomorskie.pl.

Na infrastrukturę:
budowę, modernizację,
rozbudowę
Skupmy się na planowanych na ten
rok przez Urząd Marszałkowski
konkursach. 5 mln euro zostanie
przeznaczonych na tworzenie nowych przedszkoli lub innych instytucji, które opiekują się dziećmi
w wieku przedszkolnym. Krąg potencjalnych beneficjentów, mogących dostać dotacje, jest dość szeroki: to m.in. przedsiębiorcy, samorządy, ich jednostki oraz związki,
organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.
Na co można otrzymać pomoc
finansową? Np. na budowę nowego przedszkola, przystosowanie
istniejącego obiektu na cele przedszkolne, a także różnego rodzaju
modernizacje i rozbudowy. Z dotacji można sfinansować też wyposażenie placówki łącznie z placem zabaw. Jeśli ktoś skorzysta
z tych możliwości, Urząd Marszałkowski może wspomóc także jego działania związane z e-edukacją, jak zakup komputera, sprzętu multimedialnego i oprogramowania.
Ko mi sja oce nia ją ca wnio ski
zwróci uwagę m.in. na to, czy planowa ny obiekt bę dzie przysto sowa ny dla po trzeb nie peł no sprawnych. Opisywany konkurs
nie do tyczy ob sza ru ZIT, czy li
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoszczy, Torunia
oraz pobliskich gmin i powiatów.
Tam ogłoszony będzie podobny
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Gmina Jeziora Wielkie
wykorzystała unijne fundusze
na projekt „Przedszkolaki
z nadgoplańskiej paki”

„przedszkolny” konkurs. W puli do po dzia łu bę dą 2 mln eu ro,
o pieniądze będą mogły się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego.

Na wychowanie
przedszkolne
Z RPO finansowane są projekty
spo łecz ne, zwa ne po tocz nie
„miękkimi”. Na ten rok planowane są konkursy na takie działania
związane z wychowaniem przedszkolnym. Startować mogą różnego rodzaju instytucje i podmioty gospodarcze, które chcą dotacji na tworzenie nowego przedszko la lub po dob nej pla ców ki,
a tak że uzu peł nie nie ofer ty już
istniejących – poprzez utworzenie nowych miejsc dla maluchów
lub wprowadzenie dodatkowych
zajęć edukacyjnych. Wspierane
bę dą też szko le nia pod no szą ce
kompetencje nauczycieli i innych
pra cow ni ków pe da go gicz nych,
np. z pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
Na te cele Urząd Marszałkowski planuje przeznaczyć 4 mln euro: 2 mln euro dla tych, którzy realizują jednocześnie przedszkolne pro jek ty in fra struk tu ral ne,
oraz 2 mln euro dla pozostałych
beneficjentów. Również na tego
typu działania osobne konkursy
zostaną ogłoszone w ramach ZIT
– do podziału będzie w nich 1 mln
euro.
Na żłobki i opiekunów
Osobnym torem będą dotowane
placówki opiekujące się dziećmi
do lat 3. Mogą to być żłobki, a także klu by dzie cię ce i od dzia ły
przedszkolne. Z dotacji w jednym
z tegorocznych konkursów, w którym do podziału będzie aż 10 mln
euro, można sfinansować budoK

wę, adaptację, modernizację lub
wyposażenie obiektu służącego
takiej instytucji.
Inne działania związane z zapewnieniem opieki maluchom będą
dotowane w konkursach „Rozwój
usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”. Na ten rok planowane są dwa – jeden w ramach ZIT,
z pulą pół miliona euro do podziału, i dru gi dla pozo sta łej czę ści
województwa, w którym Urząd
Marszałkowski rozdzieli aż 9 mln
euro.
Do ta cję z ta kie go kon kur su
można przeznaczyć na tworzenie
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech, a więc np. żłobek
lub klub dziecięcy, a także na przystosowanie istniejącego już obiektu do po trzeb dzie ci nie peł no sprawnych. To też szansa dla małych gmin, w których nie ma potrzeby powoływania całego żłobka. Jeśli samorząd mimo to chce
pomóc rodzinom, może zatrudnić dziennego opiekuna – pracownika, który indywidualnie będzie
się zajmował maksymalnie pięciorgiem dzieci. W tym konkursie moż na zgło sić ta ki pro jekt
i unijne dofinansowanie przeznaczyć właśnie na pensję dla opiekuna. Na wsparcie mogą liczyć też
projekty szkoleniowe, które podno szą kom pe ten cje zawo dowe
dziennych opiekunów i niań.

Warto szukać
Opisane konkursy będą ogłaszane
wy łącz nie z my ślą o opie ce nad
dziećmi, co nie oznacza, że sprawujące ją placówki nie mogą szukać
innych form wsparcia. Np. w tym
roku planowanych jest kilka konkur sów na ter mo mo der ni za cję
obiektów użyteczności publicznej,
nic nie stoi na przeszkodzie, aby rywalizowały w nich przedszkola.
L

Co to jest RPO
Regionalny Program Operacyjny to, najogólniej tłumacząc, pula środków unijnych,
które województwo ma do
rozdysponowania na lata
2014-20. To 1,9 mld euro, a licząc z wkładem krajowym
– 2,23 mld euro. Najwięcej,
bo prawie 23 proc. tych
środków, województwo ma
wydać na „wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”.
Kryje się za tym m.in. udoskonalenie infrastruktury na
uczelniach, promowanie nowoczesnych
inwestycji
w przedsiębiorstwach, ułatwianie firmom star tu na obcych rynkach i wspieranie
nowych produktów i usług.
Blisko 15 proc. pieniędzy
z RPO Kujawsko-Pomorskie
przeznaczy na nowoczesną
energetykę i zmniejszenie zanieczyszczeń, 12,6 proc. na
projekty społeczne i zwiększenie kompetencji kadr
– w tym mieści się m.in. opieka nad przedszkolakami
i dziećmi do lat 3.

Uprzedźmy jeszcze, że do opisanych konkursów nie mogą stawać osoby fizyczne, z wyjątkiem
prowadzących firmę. Ci, którzy dopiero myślą o założeniu prywatnego przedszkola i żłobka i chcą skorzystać z unijnego wsparcia, mogą
jednak szukać pomocy w innych
A

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

2 mln euro

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

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

9 mln euro

instytucjach. Np. powiatowe urzędy pracy co jakiś czas udzielają dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej przez bezrobotnych,
a fundusze poręczeniowe i pożyczkowe mogą pomóc przy uzyskaniu preferencyjnej pożyczki na rozkręcenie firmy. 
M
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2,3 MLD EURO
DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Urząd Marszałkowski
wybrał projekty, które
dofinansuje w pierwszym
unijnym projekcie
żłobkowym. To placówki
w Inowrocławiu i Mogilnie.
W wiejskiej gminie
Grudziądz z małymi dziećmi
będą pracować zaś
profesjonalni opiekunowie.

JAKUB ORZECHOWSKI / AGENCJA GAZETA

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

TO MASZ CIECHOŃSKI

Do niedawna Urząd Marszałkowski w Toruniu nie miał odrębnej
puli unijnych pieniędzy na żłobki,
zainteresowane dotacjami na tego typu placówki korzystały głównie z rządowego programu „Maluch”, realizowanego przez Ministerstwo Pracy.
Aby z poprzedniego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-13 dostać dotację na placówkę zajmującą się najmłodszymi dziećmi, trzeba było wykazać
się sporą przedsiębiorczością. Ta
sztuka udała się właścicielce prywatnego żłobka „Ślimaczek” zKrobi w gminie Lubicz, która dostała
prawie 250 tys. zł dotacji na budowę tej placówki. Opieniądze nie rywalizowała jednak z innymi instytucjami opiekuńczymi, lecz z firmami, które starały się m.in. o dofinansowanie nowych hal produkcyjnych ispecjalistycznych maszyn.
Konkursy specjalnie
na żłobki
W nowym RPO na lata 2014-20 planowane są już specjalne konkur-

W nowym RPO na lata 2014-20
planowane są specjalne
konkursy na żłobki, kluby
dziecięce i inne formy opieki
nad maluchami do lat 3

sy na żłobki, kluby dziecięce i inne formy opieki nad maluchami
do lat 3. Pierwszy został ogłoszony w grudniu ub.r., z myślą o tworzeniu żłobków i klubów dziecięcych oraz finansowaniu usług certyfikowanych dziennych opiekunów – to pracownicy, którzy opiekują się maksymalnie kilkorgiem
dzieci tam, gdzie nie ma potrzeby
budowania żłobka. Do podziału
było ok. 21 mln zł.
– Za kła da my, że dzię ki tym
środkom powstanie w naszym województwie sieć instytucji opie-

Uwaga! Nie daj się nabrać
Do urzędów docierają informacje
opodejrzanych firmach, które oferują płatne publikacje na temat unijnego dofinansowania lub wręcz obiecują „załatwienie” dotacji. Zalecamy
ostrożność, mogą to być naciągacze.
Urząd Marszałkowski w Toruniu
otrzymuje sygnały o spryciarzach,
którzy znaleźli łatwy sposób na zarobek. Dzwonią do ludzi, przedstawiają się jako pracownicy lub współpracownicy urzędu ikuszą wizją uzyskania unijnej dotacji. Zachęcają przy tym
do kupna drogich publikacji, w których znajdują się rzekomo niezbędne informacje. Podobno niektórzy
wręcz obiecują „załatwienie” dotacji,
co jest niemożliwe, bo o jej przyznaniu decyduje komisja konkursowa.
R
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Urząd Marszałkowski zapewnia, że do nikogo nie wydzwania
z ofertami, a wszystkie informacje na temat unijnych środków
są dostępne za darmo. Znajdziemy je na stronach www.mojregion.eu i www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
O szczegóły zawsze można
dopytać w którymś z Punktów
Informacyjnych Funduszy Europejskich – w naszym regionie
na stałe działają we wszystkich
miastach prezydenckich, dyżurują też w terenie. Również pracownicy punktów udzielają bezpłatnie wszystkich informacji.
Adresy znajdziemy na mojregion.eu.  TC
K

kuńczych ułatwiających młodym
rodzicom godzenie obowiązków
zawodowych z rodzinnymi. Obecnie bywa to niełatwe, w wielu gminach tego rodzaju placówki w ogóle nie istnieją – komentował marszałek Piotr Całbecki.
Konkurs spotkał się ze sporym
odzewem potencjalnych beneficjentów, którzy złożyli 18 wniosków. Nie wszyscy spełnili jednak
kry te ria, by otrzy mać uni j ne
wsparcie. W czerwcu br. komisja
wskazała do dofinansowania trzy
projekty. Ci, którym się nie udało,

W pierwszym
konkursie nowego
RPO do podziału było
ok. 21 mln zł.
– Zakładamy, że dzięki
tym środkom
powstanie w naszym
województwie sieć
instytucji opiekuńczych
ułatwiających
młodym rodzicom
godzenie obowiązków
zawodowych
z rodzinnymi. Obecnie
bywa to niełatwe,
w wielu gminach tego
rodzaju placówki
w ogóle nie istnieją
– komentował
marszałek Piotr Całbecki
mogą dopracować swój wniosek
i startować w kolejnym konkursie
– szczegóły na sąsiedniej stronie.
Kto dostanie dotację?
Gmina wiejska Grudziądz otrzyma 222 tys. zł na projekt „Gmina
Grudziądz pomaga maluchom”,
który zakłada najpierw przeszkolenie trzech dziennych opiekunów,
a potem stworzenie u nich miejsc
opieki łącznie nad dziewięciorgiem dzieci do lat 3. Obecnie wójt
szuka w konkursie osób, które chcą
pracować jako opiekun. Obowiąz-

ki zaczną wykonywać 1 września
i będą je pełnić co najmniej rok, bo
tyle trwa unijny projekt – oczywiście gmi na mo że go wydłu żyć
z własnych środków. Dotacja unijna zostanie wydana na wynagrodzenie opiekunów, a także na posiłki dla dzieci, ubezpieczenie i badania lekarskie.
„Szczęśliwy maluch, zadowolony rodzic” to projekt, który zrealizuje prywatne Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne z Inowrocławia. Firma prowadzi już w tym
mieście trzy przedszkola. Teraz
dzięki prawie 1,7 mln zł dotacji może poszerzyć ofertę o opiekę nad
młodszymi dziećmi.
Trzecim projektem wybranym
do dofinansowania jest żłobek wMogilnie. Gmina, która otrzyma na niego 1,3 mln zł dotacji, swój projekt nazwała „Wżłobku wMogilnie jak uMamy”. Placówka będzie dysponować
miejscami dla 48 dzieci wwieku od
20. tygodnia życia do 3 lat. Przetarg
na jej wybudowanie wygrała firma
Mega z Inowrocławia. Zgodnie
zumową 12 sierpnia br. powinna oddać gminie gotowy obiekt. Rodzice
zainteresowani naborem mogą zasięgać informacji udyrektor sąsiedniego Przedszkola Miejskiego nr 3.
Vouchery na nianie
Urząd Marszałkowski prowadzi też
inny konkurs związany z opieką
nad małymi dziećmi. Przeznaczył
24 mln zł na pomoc rodzicom maluchów chcącym wrócić na rynek
pracy. Instytucje, które dostaną dotacje, sfinansują z nich zajęcia aktywizujące oraz vouchery dla rodziców na opłacenie wynagrodzenia niani. Konkurs na razie jest wtoku, o wsparcie ubiega się 16 potencjalnych beneficjentów. 

KONKURS! Jak środki unijne
zmieniły moją jakość życia
Kontynuujemy cykl specjalnych
dodatków do „Wyborczej”,
w których informujemy o środkach unijnych dla naszego województwa. Ukazują się one w każdy ostatni piątek miesiąca, emisję ostatniego dodatku zaplanowaliśmy na 16 grudnia 2016 r.

W tym czasie zapraszamy Czytelni ków do udzia łu w kon kur sie,
w którym do wygrania jest voucher
wycieczkowy o wartości 2500 zł.
Aby wziąć udział w konkursie,
wystarczy wysłać na adres konkurs@torun.agora.pl pracę w dowolnej formule, zatytułowaną „Jak
L

środki unijne zmieniły moją jakość
życia”, oraz odpowiedzieć na dwa

pytania:
1. Pod jakim adresem internetowym znajduje się wojewódzki geoportal?
2. Któ ra gmi na
skorzysta w tym roku z uni j nych pie nię dzy m.in. na zatrudnienie
dziennych opiekunów?
Spośród wszystkich
zgłoszeń jury konkursowe wybierze najlepszą pracę. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej do 22 grudnia 2016 r.
A

Udział w konkursie biorą tylko te oso by, w któ rych zgło sze niach znajdą się prawidłowe odpowiedzi na pytania z dzisiejszego lub każdego następnego numeru dodatku. 
PROM

Wysłanie pracy jest
równoznaczne z akceptacją
regulaminu.
Regulamin konkursu
znajduje się na stronach:
rpo.kujawsko-pomorskie.pl/promocja
i torun.wyborcza.pl
M
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FUNDUSZE UNIJNE

Cyfryzacja, doposażenie
przychodni, program
profilaktyki medycznej,
opieka nad
niepełnosprawnymi,
przedsiębiorczość
akademicka – m.in. na te cele
Urząd Marszałkowski
rozdzieli w najbliższym czasie
unijne dotacje.
Prezentujemy zapowiadane
konkursy.

MIKOŁAJ KURAS / AGENCJA GAZETA

NA CO IDĄ UNIJNE PIENIĄDZE?

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

TO MASZ CIECHOŃ SKI

W Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-20 Kujawsko-Pomorskie ma do wydania 2,23 mld euro. Pod
koniec czerwca br. Komitet Monitorujący RPO zatwierdził kryteria 13 konkursów, w których zostaną rozdzielone ponad 83 mln euro z tej sumy. Wszystkie
zostaną ogłoszone w najbliższych miesiącach. – Jeśli okaże się, że niektóre konkursy cieszą się dużym powodzeniem,
możemy podjąć decyzję o zwiększeniu
puli – zapowiada marszałek województwa Piotr Całbecki.
Na firmy uczelniane
5 mln euro wspomoże tzw. przedsiębiorczość akademicką, czyli biznesowe projekty badawczo-wdrożeniowe. – Dostęp
do tych pieniędzy zostanie ograniczony do firm za kła da nych na uni wersytetach przez pracowników naukowych – zapowiada marszałek. – Chcemy pobudzić myślenie biznesowe świata naukowego. W głowach uczonych jest
wiele pomysłów, często jednak w ogóle
nie są ujawniane, bo naukowcy nie mieli czasu ani możliwości finansowych zajęcia się nimi.
Na małe domy dziecka
Spółki uczelniane to znak nowoczesności, powstają od niedawna. Tak samo jak
rodzinne domy dziecka, które co prawda korzystają z publicznych pieniędzy,
ale bardziej przypominają tradycyjne
rodziny niż wielkie instytucje. Takie domy dziecka, a także niewielkie placówki opiekuńczo-wychowawcze dla maksymalnie czternastu wychowanków
Urząd Marszałkowski wspomoże kwotą 6,4 mln euro. Pieniądze jeszcze w tym
roku podzieli w dwóch transzach. Pierwsza będzie dla tych, którzy mają już
pozwolenie na budowę, druga dla tych,
którzy dopiero zbierają dokumentację.
Dotację można przeznaczyć na modernizację obiektów lub budowę nowych.
Wskazane jest, by pokoje mieszkalne były maksymalnie trzyosobowe, a wychowankowie mieli dostęp do komputera i
internetu oraz ogrodu z miejscem na
sport i rekreację.
Na walkę z wykluczeniem
Łącznie 12 mln zł w kilku konkursach zostanie rozdzielonych między instytucje,
które pomagają potrzebującym: niepełnosprawnym, mieszkańcom obszarów
R

E

Unijne dofinansowanie na PSZOK-i
Szanse na unijne dofinansowanie
mają gminy, które chcą budować lub
modernizować PSZOK-i, czyli punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. To miejsca, do których można wywieźć śmieci z podziałem na papier, metal, plastik, szkło, odpady biodegradowalne oraz pozostałe odpady.
Marszałek Całbecki chce, by PSZOK
działał w każdej gminie, a mieszkańcy
wyrzucali śmieci tam, a nie do lasu.
– Punkty do obioru odpadów kojarzą się
zwykle ze szkaradzieństwem, dlatego
zadbaliśmy też o architekturę. Tak jak
orliki, wszystkie będą miały jeden design
– zapowiada marszałek.
Aby budować i modernizować
PSZOK-i, Urząd Marszałkowski przekazał Wojewódzkiemu Funduszowi
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej 21 mln zł z RPO. Fundusz dołożył też swój wkład własny, dzięki czemu w budżecie na to zadanie ma ponad 30 mln zł. Teraz WFOŚiGW ostatecznie podzieli pieniądze między poszczególne gminy, planuje to zrobić

w grudniu br. Odbiorcy grantów dostaną do 85 proc. dofinansowania.
– Robiliśmy rozeznanie, czy jest zapotrzebowanie, i mamy 30 chętnych
z województwa. Budowa nowego
PSZOK-u to koszt ponad 800 tys. zł,
na rozbudowę istniejącego potrzeba
połowę tej kwoty – mówi Emilia Kawka-Patek, prezes WFOŚiGW.
Część pieniędzy z tego projektu
fundusz przeznaczy też na działania
edukacyjne. Chce w ten sposób zachęcać społeczeństwo do selektywnej zbiórki odpadów.
Urząd Marszałkowski powierzył
WFOŚiGW 21 mln zł w lipcu br. To jedna z pierwszych umów w sprawie realizacji unijnego projektu z nowego
RPO. Tego samego dnia kontrakty
z marszałkiem podpisało 17 organizatorów praktyk i staży dla młodzieży,
którzy dostaną na swoje działania
w sumie 8,2 mln zł dotacji. Z ich oferty
skorzysta 2,5 tys. uczniów techników
i zawodówek, niektórzy z nich już rozpoczęli zajęcia.

zdegradowanych, długotrwale bezrobotnym, podopiecznym opieki społecznej i matkom, które po kilkuletniej przerwie na opiekę nad dziećmi chcą wrócić
na rynek pracy.
Jeden z konkursów będzie przeznaczony na dodatkowe zajęcia prowadzone w warsztatach terapii zajęciowej i zakładach aktywności zawodowej, w innym
niewielkie dotacje mogą otrzymać – poprzez Lokalne Grupy Działania – organizacje, które zgłosiły swoje pomysły do lokalnych strategii rozwoju.
Osobnym torem będą dotowane kluby integracji społecznej, a także organizatorzy rehabilitacji społeczno-zawodowej dla niepełnosprawnych.

raka jelita grubego. Urzędnicy chcą przeba dać 15 tys. miesz kań ców, prze de
wszystkim w wieku 50-65 lat, ale także
młodszych, jeśli w ich rodzinach odnotowano przypadki takich zachorowań.
– Kobiety i mężczyźni będą mogli za darmo przejść badania profilaktyczne, na
które dotychczas nie było pieniędzy. Narodowy Fundusz Zdrowia również ich
nie ma. Uznaliśmy ze specjalistami, że
warto wspierać takie badania, choroba
jest bardzo trudno wykrywalna – mówi
marszałek Całbecki.
Pieniądze zostaną przyznane jednostkom gotowym prowadzić takie badania.
Urząd Marszałkowski zapłaci za diagnostykę kolonoskopową ze znieczuleniem,
dojazdy pacjentów oraz działania zachęcające do profilaktyki.

Na badania profilaktyczne
Sporo zapowiadanych konkursów unijnych dotyczy spraw związanych z naszym zdrowiem. Ok. 6 mln euro Urząd
Marszałkowski przeznaczy na program
profilaktyczny wczesnego wykrywania
K

Na sprzęt dla przychodni
W innym konkursie medycznym urząd
rozdzieli 2 mln euro na POZ i AOS. Co
znaczą te skróty? Pierwszy to PodstawoL

A

wa Opieka Zdrowotna, odnosi się do
przychodni, ale też prywatnych praktyk lekarskich i pielęgniarskich. AOS to
przyszpitalne punkty świadczące Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną. –
Chcemy, by kupiły podstawowy sprzęt,
którego zwykle brakuje. Mamy konkretną listę, jakie to mogą być urządzenia,
najczęściej chodzi o ultrasonografy,
sprzęt do ratowania życia i podstawowej diagnostyki. W ośrodkach zdrowia,
zwłaszcza na wsiach, często go brakuje
– mówi marszałek.
POZ będą mogły starać się o 200 tys.
zł dotacji, AOS o 400 tys. zł.
Dyrektorzy publicznych placówek służby zdrowia powinni zainteresować się konkursami na termomodernizację, w których
dotacje mogą zdobyć m.in. szpitale. Osobnym torem będą wspierane miejskie i powiatowe jednostki użyteczności publicznej, osobnym wojewódzkie. Dla pierwszych
przewidziane są dwa konkursy, z pulą 9 mln
euro w trzecim kwartale i 6,7 mln euro w
czwartym kwartale br. Instytucje wojewódzkie podzielą się kwotą 9 mln euro.
Na e-zdrowie
13 mln euro to pula, która wkrótce zostanie przeznaczona na cyfrowe usługi w
służbie zdrowia. Najpoważniejszym zadaniem będzie rozbudowany rejestr pacjenta. Dane, które przychodnie trzymają w teczkach, będą zapisywane w komputerach. Zajrzeć do nich będą mogli tylko lekarze zatrudnieni w różnych jednostkach. – Chodzi o to, by lekarz miał
wgląd we wszystkie dane medyczne pacjenta z ostatnich lat, by jak najszybciej
i najlepiej go zdiagnozować i nie powielać już wykonanych badań – mówi Magdalena Mike-Gęsicka, dyrektor marszałkowskiego departamentu nadzoru właścicielskiego, transportu i cyfryzacji.
Ten projekt to element szerszej polityki cyfryzacji, którą Urząd Marszałkowski prowadzi w partnerstwie wraz z samorządami gmin i powiatów. W obecnej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej przeznaczył na nią ok. 200 mln zł.
Województwo nie zaczyna działań od nowa, zrealizowało już szereg projektów,
które usprawniają działanie publicznych
instytucji dzięki nowej technice.
Na technikę cyfrową
Urzędnicy odpowiedzialni za cyfryzację
nabrali wiatru w żagle po niedawnej wizycie w Toruniu minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej, która co prawda krytykowała powstałe dotąd w polskich urzędach projekty informatyczne, komplementowała za to te realizowane w Kujawsko-Pomorskiem. Chwaliła m.in. nasz wojewódzki geoportal, czyli interaktywną
mapę całego regionu, na którą naniesiono dane trzymane w tradycyjnej formie
przez wiele różnych urzędów – np. o ewidencji gruntów, placówkach oświatowych,
przyrodzie, zabytkach, drogach. Portal
powstał ze środków RPO na lata 2007-13,
możemy przeglądać go w internecie pod
adresem geoportal.mojregion.info. – To
jest coś, czego nie dokonaliśmy za miliardy złotych na poziomie centralnym – mówiła minister Streżyńska.
Urząd Marszałkowski chce przeznaczyć unijne pieniądze na kontynuację tego projektu. 
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