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DLA SĄSIADÓW
u Na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, czyli ZIT, kujawsko-pomorski Regionalny Program

TOMASZ CIECHOŃ SKI

Związek ZIT tworzy 25 samorządów: Bydgoszcz, Toruń, powiaty bydgoski i toruński
oraz 21 gmin znajdujących się w obszarze funkcjonalnym dwóch największych miast regionu. W Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-20 Kujawsko-Pomorskie ma
do wydania 2,23 mld euro, 166,7 mln euro z tej
kwoty jest przeznaczone wyłącznie na ZIT.
To jednak nie wszystko – Bydgoszcz i Toruń
będą zabiegać w Ministerstwie Rozwoju o dodatkowe pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Samorządowcy długo dyskutowali, w jaki sposób podzielić obiecane 166,7 mln euro.
Na szczęście spory mamy za sobą i niebawem
pieniądze trafią do ostatecznych beneficjentów. W ośmiu konkursach o dotacje trwa właśnie ocena wniosków, a trzy kolejne konkursy zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku.

Termomodernizacja
i przedszkola
W dwóch trwających już konkursach obowiązywała tzw. preselekcja. W takim trybie
zainteresowani pieniędzmi nie muszą od razu kompletować obszernej dokumentacji,
po prostu zgłaszają swoje projekty i czekają
na ocenę, czy mogą w ogóle wnioskować o dofinansowanie.
Pierwszy z takich konkursów dotyczy
efektywności energetycznej budynków, jest
przeznaczony tylko dla samorządów. Gminy, miasta i powiaty mogą dostać wsparcie
np. na ocieplenie obiektu, wymianę drzwi
i okien, przebudowę ogrzewania, montaż niewielkich źródeł energii odnawialnej.
Kolejny konkurs, również przeznaczony
dla samorządów, dotyczy przedszkoli. W zasadzie są to dwa zintegrowane ze sobą konkursy. Pierwsza część jest typowo infrastrukturalna, pozwala sięgnąć po pieniądze na budowę, modernizację lub rozbudowę placówki wraz z wyposażeniem, także placu zabaw.
W dru giej cho dzi o zwię ksza nie miejsc
w przedszkolach, tworzenie nowych placówek, szkolenie wychowawców.
Jak informuje dyrektor biura ZIT w Bydgoszczy Izabela Szczesik-Zobek, w konkursie na termomodernizację wpłynęło 40 wniosków preselekcyjnych. Potencjalni beneficjenci ubiegają się w sumie o ponad 65 mln
zł dofinansowania. Nie wszyscy więc dostaną dotację, w puli na ten konkurs jest bowiem
równe 10 mln euro, czyli 43,6 mln zł.
Mniejsze jest zainteresowanie konkursami przedszkolnymi, gdzie wpłynęły cztery
wnioski preselekcyjne. Ich autorzy na infrastrukturę oczekują ponad 8 mln zł, a na dzia-
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Operacyjny przewiduje prawie 167 mln euro. Pieniądze, o których długo dyskutowano, wkrótce
fizycznie trafią do beneficjentów

W trwającym już konkursie na
inwestycje w przedszkola
zaplanowano 8,7 mln zł

łach oraz opieki nad małymi dziećmi. W najbliż szym cza sie na stro nie www. zit.
btof.pl/konkursy oraz rpo.kujawsko-pomorskie.pl zostaną ogłoszone trzy kolejne nabory wniosków. Przyjrzyjmy się, kto i na co będzie mógł otrzymać dofinansowanie.

Samorządowcy długo
dyskutowali, w jaki sposób
podzielić obiecane 166,7 mln
euro. Na szczęście spory
mamy za sobą i niebawem
pieniądze trafią do
ostatecznych beneficjentów.
W ośmiu konkursach o
dotacje trwa właśnie ocena
wniosków, a trzy kolejne
konkursy zostaną ogłoszone
jeszcze w tym roku

Ochrona zabytków
Właściciele i administratorzy budynków wpisanych do rejestru zabytków będą mogli ubiegać się o 100 tys. zł dotacji na prace restauratorskie i konserwatorskie. Gdy przygotowywaliśmy to wydanie, wiele wskazywało, że
konkurs zostanie ogłoszony pod koniec października br. Do podziału będzie pół miliona euro.
Dotacje z ZIT nie mogą trafić na ochronę
zabytków z obszarów wpisanych na listę
UNESCO lub uznanych przez prezydenta
RP za pomnik historii, wyłączona jest więc
toruńska Starówka. Wszystko dlatego, że na
tego typu zabytki są przewidziane osobne,
znacznie większe pieniądze, o które należy
zabiegać w Warszawie. Wniosków nie mogą
też składać instytucje państwowe lub współprowadzone przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, archiwa państwowe ani państwowe i samorządowe szkoły artystyczne. Do konkursu mogą za to stanąć
m.in. samorządy, parafie, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Obowiązywać będzie preselekcja. Zainteresowani powinni
zgłaszać się z podstawową dokumentację – co
najmniej programem funkcjonalno-użytkowym lub programem konserwatorskim, wraz
z kosztorysem.

łania społeczne ponad 0,5 mln zł. Tutaj pieniędzy nie zabraknie, do podziału jest odpowiednio 8,7 mln zł oraz 4,4 mln zł.
W czerwcu 2017 r. dowiemy się, kto dostanie pieniądze na przedszkola, a w sierpniu
poznamy wyniki konkursu na termomodernizację. Warto podkreślić, że dotacje na takie cele Urząd Marszałkowski dzieli też z innej puli RPO, szanse mają więc też te samorządy, które nie należą do związku ZIT.
Równolegle w ramach ZIT trwają jeszcze
dwa konkursy na termomodernizację – jeden dla samorządów, ale bez preselekcji, drugi dla pozostałych potencjalnych beneficjentów. Toczy się również ocena aplikacji w konkursach dotyczących szkolnictwa zawodowego, zwiększania poziomu nauki w szko-
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Pomoc społeczna
1,2 mln zł to pula do podziału w konkursie
na tzw. aktywne włączenie społeczne. Chodzi tu o pomoc najbardziej potrzebującym,
np. nie peł no spraw nym lub dłu go trwa le
bezrobotnym, w powrocie do normalnego
życia i pracy. O pieniądze będą mogły starać się fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie zajmujące się sprawami socjalnymi. Jako ich partnerzy w konkursie mogą startować samorządy i prowadzone przez nich
instytucje, takie jak ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. Konkurs zostanie ogłoszony jeszcze
w tym roku.
Gospodarka wodno-ściekowa
Na ten rok planowany jest jeszcze konkurs,
który rozwiąże problemy zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. O pieniądze będą
mogły wystąpić samorządy, przedsiębiorcy
i partnerstwa publiczno-prywatne, ale pod
pewnymi warunkami, m.in. zgodnością ich
planów z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Do podziału będzie 3,7 mln euro.
– Wsparcie będzie można uzyskać m.in.
na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków, systemy zaopatrzenia w wodę, stacje uzdatniania wody, budowę i modernizację specjalistycznych instalacji do prowadzania procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych – wylicza Izabela
Szczesik -Zobek.
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W ramach ZIT budowane będą węzły
przesiadkowe jak ten na
al. Solidarności w Toruniu

ZIT to nie tylko 166,7 mln
euro z RPO, do tego
dochodzą jeszcze
dodatkowe pieniądze,
które możemy zdobyć
z Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko.
To pula na inwestycje
bardziej kosztowne, jak
np. budowa całych linii
tramwajowych.
ROZMOWA Z
AGNIESZKĄ LISEK-CHARKIE WICZ
TOMASZ CIECHOŃSKI: Nazwa Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
może sugerować, że chodzi
o wspólne przedsięwzięcia wielu
samorządów, np. drogę prowadzącą przez kilka gmin. Tymczasem pierwsze konkursy dotyczą
np. termomodernizacji i przedszkoli. Na co jeszcze pójdą pieniądze z ZIT?

Agnieszka Lisek-Charkiewicz, zastępca dyrektora departamentu
rozwoju regionalnego w Urzędzie
Marszałkowskim: – Jak dotąd było
ogłoszonych osiem konkursów, we
wszystkich nabory się już zakończyły. W przypadku przedszkoli
była możliwość ich budowy, rozbudowy lub modernizacji, ale pod kątem utworzenia nowych miejsc dla
dzieci. Dodatkowo wnioskodawcy
powinni byli zgłosić się do zintegrowanego z nim innego konkursu, który wspierał aspekty społeczne jak
doskonalenie nauczycieli wychowania przedszkolnego czy też podno sze nie pozio mu kształ ce nia
w przedszkolach poprzez dodatkowe zajęcia dla dzieci. Dwa konkurR
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W ZiT przewidziano
najwięcej pieniędzy
m.in. na termomodernizację

sy dotyczyły szkolnictwa zawodowego – jeden infrastruktury, przede wszystkim tworzenia warsztatów szkol nych, dru gi as pek tów
„miękkich”, czyli szkoleń, staży, doskonalenia nauczycieli kształcenia
zawodowego. Te konkursy zostały
ogłoszone w tym samym czasie, ale
w sensie formalnym nie były ze sobą zintegrowane, by otrzymać dofinansowanie z jednego, nie trzeba
było stawać też do drugiego.
Wspierana z ZIT termomodernizacja jest szeroko rozumiana. To
nie tylko ocieplenie ścian, ale też
wymiana okien, stropów, dachów,
systemów wewnątrz budynku tak,
by zmniejszyć zużycie energii.
Był też konkurs na żłobki, ale rozumiane niekoniecznie w sensie insty tu cjo nal nym – mo że to być
wsparcie dla niań lub dziennych
opiekunów [pracowników zatrudnionych przez gminę, którzy zajmują się niewielką grupą małych
dzieci – red.], kluby dziecięce. Chodzi o możliwość wyboru takiej formy opieki, która najbardziej odpowiada rodzicom.
Kto może starać się o te pieniądze?

– Wię kszość kon kur sów jest
przeznaczona dla jednostek samorządu terytorialnego, ale np. przy
żłobkach o dofinansowanie mogły
wystą pić wszyst kie pod mio ty
oprócz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Jeśli ktoś chciał więc założyć prywatny żłobek lub klub dziecięcy,
także mógł się zgłosić.
W przypadku termomodernizacji najwięcej pieniędzy jest przeznaczonych dla instytucji publicznych, a dla wszystkich pozostałych
został ogłoszony osobny konkurs
z osobną pulą. Wnioski z powodzeniem mogły składać m.in. organiza cje poza rzą dowe, Koś cio ły
i związki wyznaniowe, także przedsiębiorcy, chociaż akurat ich ograniczają przepisy o pomocy publicznej i mogą liczyć na mniejsze dofinansowanie niż pozostali.
K

Na jaką dziedzinę pójdzie najwięcej
pieniędzy ze 166,7 mln euro, które
mamy na ZIT?

– Na termomodernizację oraz
tzw. mobilność miejską. To np. budowa czy modernizacja torów tramwajowych, buspasów, węzłów przesiadkowych, zakup taboru, budowa parkingów typu park& ride i bike& ride [kierowca zostawia samochód i przesiada się do komunikacji miejskiej lub na rower]. Do tego
typu przedsięwzięć przewidujemy
specjalny tryb pozakonkursowy.
Mobilność miejska to także wymiana oświetlenia ulicznego. Na takie
projekty będą ogłaszane konkursy.
Duża pula wspomoże też budowę
ścieżek rowerowych w miastach
i przy drogach dojazdowych do
miast.
Zainteresowani konkursami zapewne wejdą na stronę zit.bytof.pl,
mogą jednak zrazić się specjalistycznym słownictwem. Są np. zakładki poświęcone zarządowi ZIT
i komitetowi sterującemu ZIT.
Czym zajmują się te organy?

– Abyśmy mogli wydzielić z naszego RPO 166,7 mln euro na ZIT,
potrzebna była pewna forma partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego. Dlatego
gminy i powiaty podpisały porozumienie o realizacji ZIT, w którym wska za no dwa orga ny. Za rząd ZIT to coś podobnego do np.
zarządu województwa z tym, że
przewodniczącym jest prezydent
Bydgoszczy, a wiceprzewodniczącym prezydent Torunia. Zarząd
podejmuje kluczowe decyzje i kieruje uchwały do komitetu sterującego, np. związane ze strategią
ZIT i kryteriami konkursów, które są uzgadniane z Urzędem Marszałkowskim. W komitecie sterują cym ma my przed stawi cie li
wszystkich 25 samorządów tworzą cych ZIT. Oni za twier dza ją
strategię, opiniują kryteria konkursów, zmiany w ich harmonogramie.
L

ZIT to nie tylko 166,7 mln euro
z RPO, do tego dochodzą jeszcze
dodatkowe pieniądze, które możemy zdobyć z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
To pula na inwestycje bardziej kosztowne, jak np. budowa całych linii
tramwajowych. Na ich temat również dyskutuje komitet sterujący.
Po pieniądze z POIiŚ musimy dopiero wystąpić do Ministerstwa
Rozwoju?

– Tak, są już przygotowane fiszki projektowe, zostały wpisane do
strategii ZIT, na tej podstawie ZIT
będzie ubiegać się o dodatkowe
środki. Przykładem takiej inwestycji jest linia tramwajowa na Osiedle
JAR w Toruniu, który chce się ubiegać o prawie 200 mln zł. W Bydgoszczy, która chce otrzymać z POIiŚ
ponad 250 mln zł, wstępnie zaplanowano je m.in. na tory przy ul. Kujawskiej, trasę łączącą ul. Fordońską z ul. Toruńską, przebudowę torowisk tramwajowych na ulicach
Toruńskiej i Gdańskiej.
Jaka jest rola instytucji pośredniczącej ZIT? Pamiętam, że były duże
dyskusje o tym, kto ma pełnić tę
funkcję. Ostatecznie ustalono, że
będzie nią miasto Bydgoszcz.

– Jak sama nazwa wskazuje, jest
to pośrednik między Urzędem Marszałkowskim a końcowym beneficjentem pieniędzy z ZIT. Nie możemy w tym zakresie współpracować jednocześnie ze wszystkimi 25
jednostkami samorządu tworzącymi ZIT, trzeba było wybrać jedną,
która będzie je reprezentować. Bydgoszcz jako instytucj a pośrednicząca przede wszystkim ustala harmonogram konkursów, bierze udział
w pracach nad kryteriami do poszczególnych konkursów, jest odpowiedzialna za napisanie i wdrażanie strategii, ma informować potencjalnych beneficjentów o konkursach. W przypadku konkursów
z pre se lekcją, do niej wpły wa ją
wnioski preselekcyjne i ona odpowiada za ich ocenę na tym etapie.
A

To takie konkursy, w których przed
złożeniem do Urzędu Marszałkowskiego właściwego wniosku aplikacyjnego, składa się wstępne zgłoszenie. Instytucja pośrednicząca
na ich podstawie układa listę tych,
którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie. My wówczas przyjmujemy już właściwe wnioski. Instytucja pośrednicząca następnie ma zadanie ocenić je m.in. pod względem
zgodności ze strategią ZIT, a na końcu zatwierdza listę wniosków do
dofinansowania i przedkłada zarządowi województwa.
Załóżmy, że któryś samorząd zainteresował się wsparciem na termomodernizację. Jak wygląda jego
droga do uzyskania dotacji?

– Przede wszystkim musi przygotować wniosek zgodny z regulaminem i kryteriami konkursu. Rolą instytucji pośredniczącej jest poinformowanie go, że taki konkurs
się odbywa, że wnioski trzeba składać przez generator i jakie załączniki trzeba przygotować. W przypadku termomodernizacji jest to
m.in. dokument zwany programem
gospodarki niskoemisyjnej. Gdy
wniosek już wpłynie, w Urzędzie
Marszałkowskim jest sprawdzany
pod względem spełniania kryteriów formalnych i merytorycznych,
a w Bydgoszczy, czyli instytucji pośredniczącej, pod względem kryteriów strategicznych. Na podstawie otrzymanych punktów z oceny instytucji pośredniczącej powstaje lista rankingowa. Jeżeli beneficjent spełnia wszystkie kryteria i jest wystarczająca ilość środków, otrzyma dofinansowanie. Listę zatwierdza instytucja pośrednicząca i przekazuje do zatwierdzenia zarządowi województwa. Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy o dofinansowanie.
W jedynym z dotychczasowych
konkursów na termomodernizację
zastosowano preselekcję, w drugim nie. Na czym polega takie rozróżnienie i czemu służy?
M
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PIENIĄDZE Z ZIT

Toruń i Bydgoszcz
z ZIT chcą budować
linie tramwajowe

W Krakowie już są,
a u nas będą parkingi
przesiadkowe

– Część projektów jest już przygotowana na tyle, że można złożyć
je w konkursie właściwym. Ale inne są dopiero we wczesnej fazie
przygotowania, nie ma jeszcze dokumentacji technicznej, nie znamy
ceny. Preselekcja jest właśnie dla
tych drugich, pozwala instytucji pośredniczącej wskazać, czy dany projekt w ogóle kwalifikuje się do dofinansowania.
W konkursie z preselekcją wnioskodawca nie musi więc przygotowywać obszernej dokumentacji na
konkurs, w którym i tak nie miałby
szans?

– Dokładnie. W poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej beneficjenci zarzucali, że
na jakiś konkurs mogło wpłynąć 100
wniosków, dofinansowanie otrzymało 10, a wszyscy ponosili wydatki na przygotowanie dokumentacji. Oczywiście, nawet jeśli ktoś nie
przejdzie preselekcji, może mimo
wszystko zdecydować się na reali-

zację projektu, ale ze środków własnych.
Inne rozróżnienie to projekty konkursowe i pozakonkursowe. Na
czym to polega?

– Jak wspomniałam, poza 166,7
mln euro z RPO, w ramach ZIT możemy się starać w Ministerstwie
Rozwoju o finansowanie dodatkowych projektów z POIiŚ. Pojawiła
się możliwość, by część puli z RPO
przeznaczyć na projekty komplementarne z tymi, które finansowane będą z POIiŚ. Np. ZIT stara się
w ministerstwie o pieniądze na linię tramwajową. Jej uzupełnieniem
jest buspas lub parking park& ride,
na które możemy przeznaczyć pieniądze z naszego RPO. Na właśnie
takie projekty uzupełniające, komplementarne, możemy przyznać
dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Warunkiem jest też, by
były zgodne z priorytetem naszego RPO. Mobilność miejska, czyli
wykorzystanie transportu zbioro-

Na co pójdą przyszłoroczne dotacje
Harmonogram konkursów z ZIT
na 2017 r. jest w przygotowaniu.
Wstępna wersja zakłada wsparcie w następujących dziedzinach:
I kwar tał – termomodernizacja,
rewitalizacja miast, rozwój usług
opieki nad dziećmi do lat 3, aktywna
integracja społeczna, rozwijanie
kompetencji kluczowych u uczniów,
poprawa jakości, efektywności
i atrakcyjności kształcenia zawodowego;
II kwar tał – mobilność miejska
i promowanie strategii niskoemisyjnych, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona zasobów kultury,
ochrona zasobów przyrodniczych,
R
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inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, wychowanie przedszkolne;
III kwar tał – termomodernizacja,
rewitalizacja miast, aktywna integracja społeczna, wychowanie
przedszkolne, rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów, poprawa jakości, efektywności
i atrakcyjności kształcenia zawodowego;
IV kwar tał – mobilność miejska
i promowanie strategii niskoemisyjnych, ochrona zasobów kultury,
inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, usługi opiekuńcze.
K

wego zamiast indywidualnego, jest
priorytetem Komisji Europejskiej,
tak więc nie ma pod tym względem
problemu. Poza tym tryb pozakonkursowy dotyczy transportu publicznego, za który odpowiada zwykle jednostka samorządu terytorialnego, mamy więc od razu wskazanego beneficjenta – to miasto lub
miejska spółka. Toruń będzie się
starał o pieniądze z POIiŚ na linię
tramwajową na JAR, a jako projekt
uzupełniający podał przebudowę
torowiska na Wałach gen. Sikorskiego i pl. Rapackiego oraz budowę
węzła przesiadkowego.
Poza ZIT-em toruńsko-bydgoskim, mówi się też o podobnych
przedsięwzięciach w mniejszych
miastach jak Włocławek, Grudziądz i Inowrocław. Na czym one
polegają?

– Poszczególne powiaty nazywają to ZIT-ami, ale generalnie w ścisłym rozumieniu w naszym województwie mamy tylko jeden ZIT,

na więcej nie zgodziła się Komisja
Europejska. Włocławek, Grudziądz
i Inowrocław tworzą tzw. obszary
strategicznej interwencji, a oprócz
tego mamy jeszcze trzeci poziom
polityki terytorialnej, który tworzą
pozostałe powiaty. Te ośrodki musiały stworzyć strategie, w których
wyliczały swoje najpilniejsze potrzeby. Jedni wskazywali na termomodernizację, inni na gospodarkę
wodno-ściekową, wszyscy potrzebują zaś przedszkoli i rozwoju szkolnictwa zawodowego. Ich potrzeby
przewyższają możliwości naszego
RPO, trwa więc dyskusja, jak podzielić dostępne pieniądze, by trafiły do najbardziej potrzebujących.
Ogła sza my spe cjal ne kon kur sy
z RPO zastrzegając, że odbywają
się w ramach polityki terytorialnej.
Aplikować mogą wnioskodawcy
z tych powiatów, których lokalne
strategie są zgodne z opiniami zarządu województwa oraz założeniami konkursu. 

Oni tworzą ZIT.
Na ob sza rze ZIT miesz ka
po nad 850 tys. lu dzi, czy li
40 proc. po pu la cji wo je wództwa. Związek ZIT tworzą: Bydgoszcz, Toruń, Białe
Błota, miasto Chełmża, gmina Cheł mża, Czer ni ko wo,
Dą bro wa
Cheł miń ska,
Dobrcz, Koronowo, Kowalewo Pomorskie, Lubicz, Łabiszyn, Łu bian ka, Ły so mi ce,
Na kło nad No te cią, No wa
Wieś Wielka, Obrowo, Osielsko, Si cien ko, So lec Ku jaw ski, Szu bin, Wiel ka Nie szawka, Zławieś Wielka, powiat byd go ski i po wiat to ruński

KONKURS! Wygraj voucher
turystyczny wart 2,5 tys. zł
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 wycie czkowy o war to ści
2500 zł.
Aby wziąć udział w konkursie,
wystarczy wysłać na adres konkurs@torun.agora.pl pracę w doL

wol nej for mu le, za ty tu łowa ną
„Jak środki unijne zmieniły moją jakość życia”, oraz odpowiedzieć na

dwa pytania:
1. Ile sa mo rzą dów two rzy
ZIT?
2. Jaka kwota
jest do podziału w
konkursie na tzw. aktywne włączenie społeczne ?
Spoś ród wszyst kich
zgło szeń ju ry kon kur sowe wybierze najlepszą pra cę. Zwycięz ca
zo sta nie powia do mio ny o wy granej 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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WKRÓTCE POPŁYNIE
STRUMIEŃ PIENIĘDZY

Tzw. działania outplacementowe
pomogły już zwalnianym z zakładu
Przewozów Regionalnych na
toruńskich Kluczykach

Dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego można
otrzymać m.in. na drogi, żłobki,
kulturę, rodzinne domy dziecka
i pomoc dla zwalnianych
pracowników. Prezentujemy
aktualnie prowadzone konkursy.
TO MASZ CIECHOŃ SKI

W Regionalnym Programie Operacyjnym
na lata 2014-20 Kujawsko-Pomorskie ma
do wydania 2,23 mld euro, czyli ok. 9,5 mld
zł. Pieniądze rozdziela w konkursach, których kryteria akceptuje komitet monitorujący, kilkudziesięcioosobowe gremium
pod przewodnictwem marszałka województwa. Aktualne informacje o naborach są publikowane na stronie rpo.kujawsko-pomorskie.pl. Jakie działania aktualnie mogą być dofinansowane?

Kompleksowa termomodernizacja budynków
Efektywność energetyczna jest mocno
wspierana w RPO, odbyło się już kilka poświęconych jej konkursów. Do końca listopada trwa nabór wniosków w jednym
z nich, przeznaczonym tylko dla instytucji podległych samorządowi województwa. Dofinansowanie mogą otrzymać na
kompleksową modernizację energetyczną, w tym m.in. ocieplenie ścian, dachu,
okien i drzwi zewnętrznych oraz wymianę oświetlenia, przebudowę systemów
grzewczych, instalację niewielkich źródeł energii odnawialnej, systemy chłodzące. Kwota do podziału to ponad 39 mln zł.
W grudniu ogłoszony zostanie podobny konkurs z tym, że krąg potencjalnych
beneficjentów będzie w nim znacznie
szerszy. Urząd Marszałkowski liczy na
wnioski m.in. od samorządów, przedsiębiorstw komunalnych, Kościołów i związków wyznaniowych, szpitali wpisanych
R

E

cze nie złożyły wniosków, mają na to czas
do końca października. Maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnych
miast zależą od liczby ich mieszkańców.
Do 25 listopada trwa nabór wniosków
w konkursie na budowę infrastruktury
wodno-ściekowej. Ponad 26 mln zł trafi
z niego m.in. na kanalizację, oczyszczalnie ścieków, systemy zaopatrzenia w wodę, a tam, gdzie budowa kanalizacji jest
niezasadna z przyczyn technicznych lub
ekonomicznych – na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wielkie pieniądze z RPO
zostaną przeznaczone na
dalszą informatyzację
instytucji publicznych. Nie
może o nie wystąpić każdy.
Projekty będzie realizował
Urząd Marszałkowski
w partnerstwie z innymi
urzędami i instytucjami.
Z efektów skorzystamy
jednak wszyscy. 109 mln zł
to pula na informatyzację
urzędów, 56,7 mln zł
– służby zdrowia, a 21,8
mln zł – na digitalizację
zbiorów kultury, np.
bibliotecznych

Cyfryzacja i obiekty kultury
Wielkie pieniądze z RPO zostaną przeznaczone na dalszą informatyzację instytucji publicznych. Nie może o nie wystąpić każdy. Projekty będzie realizował
Urząd Marszałkowski w partnerstwie z innymi urzędami i instytucjami. Z efektów
skorzystamy jednak wszyscy. 109 mln zł
to pula na informatyzację urzędów, 56,7
mln zł – służby zdrowia, a 21,8 mln zł – na
digitalizację zbiorów kultury, np. bibliotecznych.
Szeroki jest za to krąg potencjalnych
beneficjentów konkursu na inwestycje
w instytucjach kultury. Do 30 listopada
o pieniądze – a do podziału jest ponad 19,5
mln zł – mogą występować samorządy
i inne instytucje publiczne, organizacje
pozarządowe, Kościoły, a także przedsiębiorcy. Dotacje mogą otrzymać na rozbudowę i przebudowę instytucji kultury,
a także na dostosowanie istniejących
obiektów do nowych funkcji. W swoich
projektach mogą zawrzeć dodatkowo wyposażenie placówek.

na tzw. mapę potrzeb zdrowotnych oraz
podmiotów, które decydują się działać
w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Na ten konkurs przeznaczono
prawie 30 mln zł.

Drogi i kanalizacja
92 mln zł to kwota przeznaczona na drogi powiatowe i gminne. Samorządy mogą
składać wnioski do końca roku. Modernizacja lub budowa drogi może otrzymać
wsparcie finansowe, jeśli zapewni mieszkańcom bezpośrednie połączenie z autostradą, drogą ekspresową, portem lotniczym, terminalami towarowymi lub terenami inwestycyjnymi. W tym konkursie
nie mogą startować miasta prezydenckie.
Dla nich RPO przewiduje osobną pulę 79
mln zł na modernizację dróg wojewódzkich, a także infrastrukturę poprawiającą
bezpieczeństwo jak sygnalizacja świetlna,
kładki dla pieszych, przejścia podziemne.
Władze Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia, o ile jeszK

Na opiekę nad dziećmi
Również 19,5 mln zł to kwota do podziału na małe placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodzinne domy dziecka. To
instytucje, które bardziej przypominają
rodziny niż tradycyjne sierocińce. Preferowana jest adaptacja na ich potrzeby istniejących budynków, w wyjątkowych
L
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przypadkach dotowane będą też nowe
obiekty. O dofinansowanie do 16 grudnia
mogą wystąpić samorządy, organizacje
pozarządowe i związki wyznaniowe.
Aż 43,6 mln zł to pula w konkursie na
placówki opiekujące się dziećmi do lat 3.
Mogą to być tradycyjne żłobki, ale też kluby dziecięce i oddziały żłobkowe w przedszkolach. I tu wspierane będą przede
wszystkim prace budowlane w już istniejących obiektach oraz ich wyposażenie.
Tylko wyjątkowo dotacja zostanie przeznaczona na nowy budynek. Nabór wniosków trwa do 9 grudnia. W tym konkursie
nie mogą startować prywatni przedsiębiorcy, jest skierowany dla samorządów
iich instytucji, organizacji pozarządowych
oraz Kościołów izwiązków wyznaniowych.

Dla przedsiębiorców
Firmy z naszego regionu, które chcą umiędzynaradawiać swoją działalność, z RPO
mogą otrzymać dotację m.in. na usługi
doradcze, przygotowanie strategii eksportowych, promocję za granicą oraz pomoc w znalezieniu partnera z innego kraju. Urząd Marszałkowski prowadzi nabór
w systemie ciągłym.
Nie wszystkim firmom wiedzie się jednak dobrze – niektóre muszą redukować
zatrudnienie. Z myślą o zwalnianych pracownikach powstał konkurs na tzw. działania outplacementowe. Obejmują m.in.
kursy przygotowujące zwalnianych do
nowego zawodu, zajęcia z psychologiem,
studia podyplomowe, doradztwo zawodowe, możliwe jest nawet wydzielenie puli na dotacje dla tych, którzy po odejściu
z pracy chcą założyć własny biznes.
O pieniądze może wystąpić legitymująca się odpowiednim doświadczeniem
instytucja otoczenia biznesu. Musi porozumieć się z pracodawcą lub pracodawcami i wskazać, że zwolnienia mają objąć
minimum 20 osób z tej samej grupy zawodowej. Wnioski do końca roku przyjmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, w budżecie ma 14,6 mln zł. 
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