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Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,

Proces kontraktacji środków dostępnych w ramach ZPORR dobiega końca. 
Według stanu na 31 stycznia 2007 r. wartość podpisanych umów o dofi nansowanie przekroczyła 
95 proc. całkowitej alokacji. Kolejne umowy będę mogły być podpisywane jedynie za zgodą Instytucji 
Zarządzającej ZPORR, wydawaną indywidualnie dla każdego projektu.  

Projektom realizowanym oraz zakończonym poświęcamy w niniejszym Biuletynie wiele miejsca, 
choć w nieco innej formie niż czyniliśmy to w poprzednich numerach. Obszerny, można powiedzieć: 

„klasyczny” dla naszego wydawnictwa, opis projektu dotyczy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego re-
alizowanego w Chorzowie.  Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego otrzymaliśmy 
materiał, w którym wdrażanie ZPORR przedstawione jest przez pryzmat dofi nansowanych inwestycji 
oraz powiązań, które – jak wynika z tekstu – niewątpliwie między tymi inwestycjami istnieją, prowadząc 
do efektu synergii jeśli chodzi o wpływ na rozwój regionu.

O projektach, zwłaszcza tych najciekawszych, dużo mówi się na konferencjach poświęconych najlepszym 
praktykom. Z dwóch takich konferencji, które miały miejsce w ostatnim czasie, zamieszczamy sprawozdania, 
świadczące o tym, że również w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego jest w Polsce wie-
le projektów owocnych, ciekawych, i innowacyjnych – na skalę nie tylko krajową, lecz również euro-
pejską. O potrzebie, a także o coraz większej umiejętności inwestowania w „kapitał ludzki” świadczą 
również projekty realizowane w województwie pomorskim, przedstawione przez tamtejszy WUP.

Koniec roku 2006 postawił pod znakiem zapytania przyszłość kontraktów wojewódzkich – instrumentu 
polityki regionalnej, którego jednym z celów było przygotowanie zarówno samorządów jak i administracji 
rządowej do  korzystania ze środków unĳ nych. Stanowi to okazję, aby podjąć próbę dokonania 
wstępnego bilansu osiągnięć i mankamentów tej formy wsparcia dla inwestycji samorządowych. 
Obok rozmowy z panem Mirosławem M. Sawickim, w okresie od lipca 2004 do lutego 2007 – Naczelnikiem 
Wydziału Kontraktów Wojewódzkich, przedstawiamy również przykładowe inwestycje zrealizowane 
przy współudziale tych środków.

Ponadto, kontynuujemy temat ewaluacji zapoczątkowany w poprzednim numerze. Tym razem 
przedstawiamy wybrane ustalenia i rekomendacje zamieszczone w raporcie końcowym ze zleconej 
przez Instytucję Zarządzającą ZPORR analizy przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych 
w poszczególnych regionach kraju. 

Życzę miłej lektury oraz zapraszam do przesyłania na adres redakcji wszelkich uwag, sugestii i propozycji 
dotyczących treści naszego magazynu.
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Wdrażanie działań ZPORR
stan na 31.01.2007

wartość dofi nansowania wynikającego z podpisanych umów z benefi cjentami: jako % alokacji 2004-2006

wartość dokonanych refundacji z kont programowych: jako % alokacji 2004-2006

ZPORR ogółem

1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalne-
go układu transportowego

1.2 Infrastruktura ochrony środowiska

1.3 Regionalna infrastruktura społeczna

1.4 Rozwój turystyki

1.5 Infrastruktura społeczeństwa informa-
cyjnego

1.6 Rozwój transportu publicznego 
w aglomeracjach

2.1 Rozwój umiejętności powiązany 
z potrzebami regionalnego rynku pracy 
i możliwości kształcenia ustawicznego

2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne

2.3 Reorientacja zawodowa osób 
odchodzących z rolnictwa

2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożo-
nych procesami restrukturyzacyjnymi

2.5 Promocja przedsiębiorczości

2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne 
i transfer wiedzy

3.1 Obszary wiejskie

3.2 Obszary podlegajace restrukturyzacji

3.3 Zdegradowane obszary miejskie 
poprzemysłowe i powojskowe

3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
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Wdrażanie ZPORR w województwach
stan na 31.01.2007

wartość dokonanych refundacji z kont programowych: jako % alokacji 2004-2006

wartość dofi nansowania wynikającego z podpisanych umów z benefi cjentami: jako % alokacji 2004-2006
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Kontrakt 
na rozwój

Z końcem roku 2006 zakończyła się realizacja kontraktów 
wojewódzkich trzeciej edycji. Można więc pokusić się o próbę 
oceny tego instrumentu polityki regionalnej. O dokonanie oceny 
poprosiliśmy Mirosława M. Sawickiego –   naczelnika Wydziału 
Kontraktów Wojewódzkich w Departamencie Wdrażania 
Programów Rozwoju Regionalnego.

Skąd wziął się pomysł urucho-
mienia takiego instrumentu 
jak kontrakty wojewódzkie?

Kontrakty wojewódzkie pojawiły się 
w polskiej przestrzeni prawnej i or-
ganizacyjnej w pierwszym roku po 
wprowadzeniu reformy podziału ad-
ministracyjnego kraju, czyli w roku 
2000. Od początku jako źródło idei 
kontraktów, które miały stać się nową 
w warunkach polskich formą wspie-
rania przedsięwzięć rozwojowych w 
regionach, wskazywano na francuskie 
contracts de plan. Wprawdzie bar-
dzo szybko okazało się, że pomiędzy 
obydwoma instrumentami jest więcej 
różnic niż podobieństw, tym niemniej 
rzeczą niepodważalną wydaje się być  
bardzo podobny zasadniczy cel obu 
przedsięwzięć. Zarówno we Francji, 
jak i w Polsce chodziło o skanalizo-
wanie przepływu środków budżetu 
państwa do regionów. Francuski kon-
trakt planowy był specjalnym instru-
mentem koordynacji polityki państwa 
i władz regionalnych w postaci umo-
wy zawieranej przez rząd centralny 
z regionami na okresy pięcioletnie. 
Kontrakty określały wzajemne zobo-
wiązania stron w zakresie fi nansowa-
nia przedsięwzięć służących realizacji 
priorytetów  polityki rządu i zbież-
nych z nimi zadań planów regional-
nych. Polski kontrakt wojewódzki, 
oprócz tego, że miał status instrumen-
tu polityki regionalnej, był przede 
wszystkim umową cywilno-prawną, 

rodzajem wspólnego zobowiązania 
dotyczącego realizacji ustalonych 
priorytetów i wynikających z nich 
konkretnych zadań inwestycyjnych w 
sferze wsparcia rozwoju infrastruktu-
ry technicznej, zarówno o znaczeniu 
regionalnym, jak i lokalnym, rozwo-
ju zasobów ludzkich oraz wsparcia 
małych i średnich przedsiębiorstw. 
Zgodnie z regulacjami ustawowymi 
do kontraktów włączono także nie-
które przedsięwzięcia inicjowane 
przez rząd ale realizowane na terenie 
konkretnych województw.

Co przez to osiągnięto?

Dzięki kontraktom rozpoczął się pro-
ces stopniowej racjonalizacji wydat-
ków inwestycyjnych z budżetu państwa 
kierowanych na inwestycje w regio-
nach. Od początku też zakładano, że 
kontrakty będą swoistym poligonem 
doświadczalnym  przygotowującym 
samorządy oraz administrację rządo-
wą do zarządzania absorpcją funduszy 
strukturalnych.

Kolejne edycje kontraktów rea-
lizowane były w różnych warun-
kach.

Zgadza się. Okres lat 2001-2003 cha-
rakteryzował się dużą dynamiką sytu-
acji społecznej i gospodarczej w kraju. 
Wybrane zadania były często doraźne, 
wynikały z konieczności zaspokoje-
nia najpilniejszych potrzeb regionu 

w rozmaitych sferach, od infrastruk-
tury technicznej, poprzez społeczną i 
oświatową po kulturalną i sportową. 
Potrzeba przygotowania i doskona-
lenia kadr skutkowała naciskami na 
przyzwolenie wydatkowania środków 
budżetu państwa na zadania o charak-
terze nie inwestycyjnym. Brakowało 
częstokroć szerszej wizji pozwalają-
cej na planowanie w dłuższych sek-
wencjach czasowych. Sprzyjał temu 
także brak pewności, co do wielkości 
środków, jakie będą  udostępniane  
samorządom na realizację zadań za-
wartych w kontraktach wojewódzkich 
w kolejnych latach. Niewątpliwie 
okres lat  2001-2003 był dla samo-
rządów okresem nie tylko tworzenia i 
umacniania struktur organizacyjnych 
ale także okresem intensywnego po-
szukiwania sposobów pozyskiwania 
środków, wdrażania metod planowania, 
monitoringu i oceny kompatybilnych z 
unijnymi. Wszystko to odbywało się w 
okolicznościach charakterystycznych 
dla danego województwa i wymaga-
ło elastycznego reagowania obu stron 
kontraktu. 

Czy w tym pierwszym okresie 
środki zostały efektywnie wyko-
rzystane?

Pełną i obiektywną ocenę zapewne  w 
sposób bardziej uprawniony mogliby 
formułować analitycy problemu, a  
warto byłoby także poznać opinię strony 
samorządowej na ten temat. Zważywszy 
na wielkość środków skierowanych z 
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budżetu państwa na współfi nanso-
wanie kontraktów wojewódzkich  w 
latach 2001-2003, a była to kwota ok. 
6,2 mld zł (nie wliczając środków 
na współfi nansowanie programów 
przedakcesyjnych), można stwier-
dzić, iż uzyskany efekt rzeczowy 
był proporcjonalny do poniesionych 
nakładów. Licząc na statystycznego 
mieszkańca daje to zaangażowanie 
w skali każdego roku realizacji kon-
traktów ok. 160 zł czyli ok. 33 do 42 
€ (wg kursu 1€ =  od 3,8 do 4,8 zł). 
Generalnie zatem należy przyjąć, iż 
realizacja kontraktów wojewódzkich 
w okresie 2001-2003 wygenerowała 
zmiany adekwatne do wielkości środ-
ków skierowanych na ich fi nansowanie. 
Należy także pamiętać o tym, iż wiele 
efektów uzyskanych poprzez program 
wsparcia ma charakter niematerial-
ny. Mimo generalnie pozytywnych 
efektów, w procesie wdrażania, obok 
rozwiązań dobrych pojawiły się tak-
że negatywne zjawiska. Można więc 
stwierdzić, iż realizacja kontraktów wo-
jewódzkich w okresie 2001-2003 była 
procesem nacechowanym zarówno 
pozytywnie, jak i negatywnie. Do po-
zytywów można zaliczyć: 

a) nowatorstwo – po raz pierwszy  
 zastosowano na taką skalę tego  
 rodzaju instrument;

b) dynamikę – postrzeganą w roz- 
 maitych płaszczyznach: fi nan- 
 sowej, prawnej, organizacyjnej;

c) elastyczność – dostosowywanie  
 warunków realizacji kontraktów    
 do zmian zachodzących w oto- 
 czeniu społecznym i ekono- 
 micznym.
 
Do negatywów zaś pośpiech, prowizo-
ryczność niektórych rozwiązań stosowa-
nych we wdrażaniu kontraktów, zmie-
nianie istotnych elementów przyjętej 
procedury w toku realizacji kontrak-
tów, niedostatek środków fi nanso-
wych oraz dysproporcję w podziale 
środków budżetu państwa na rzecz 
wsparcia wieloletnich inwestycji sa-
morządów.

Jakie nowe rozwiązania pojawiły 
się w trakcie realizacji kontrak-
tów drugiej edycji?

Kontrakty wojewódzkie zawarte w 
kwietniu 2004 r. w swej warstwie wy-
konawczej dotyczyły poziomu działań.  
Była to zasadnicza różnica w porów-
naniu z kontraktami edycji 2001-2003.
Ponadto trzeba mieć świadomość, 
że rok 2004 to początek naszego 
członkostwa w Unii Europejskiej i po-
czątek realizacji ZPORR. W tych wa-
runkach kontrakt stał się rodzajem do-
datku, aczkolwiek kwotowo nie odbie-
gał od swego poprzednika. Samorządy 
t r a k t o w a ł y 
kontrakt jako 
u z u p e ł n i e -
nie inicjatyw 
pode jmowa-
nych w ra-
mach ZPORR, 
zwłaszcza w 
tych dziedzi-
nach, w któ-
rych pomoc 
unijna była 
n i e m oż l i w a 
lub bardziej 
s k o m p l i k o -
wana.  We 
w s z y s t k i c h 
w o j e w ó d z -
twach główny 
wysiłek sku-
piono na następujących rzeczowych 
grupach przedsięwzięć:  oświata i wy-
chowanie; ochrona zdrowia i opieka 
społeczna; infrastruktura komunalna i 
transportowa; kultura, sport i rekrea-
cja. W ramach działań objętych kon-
traktami realizowano dużą ilość zadań 
(projektów), częstokroć o wartości 
nie przekraczającej progu kilkuset 
tysięcy złotych. Kwalifi kując je nie 
stosowano zbyt rygorystycznie kry-
teriów, które zagwarantowałyby uję-
cie w kontraktach wyłącznie zadań o 
jednoznacznie regionalnym i proroz-
wojowym charakterze. Trudna sytu-
acja fi nansowa większości jednostek 
samorządu terytorialnego, olbrzymie, 
narastające latami zapóźnienia cywili-
zacyjne czy wreszcie potrzeby wyge-
nerowane np. wejściem Polski do Unii 
Europejskiej, wszystko to determino-
wało w znaczącym stopniu działania 
samorządów, które dokonując wyboru 
zadań kierowały się, jako zasadą fak-

tycznie wiodącą, potrzebą doraźnego 
reagowania na najostrzej ujawniające 
się potrzeby lokalnych społeczności. 
Błędem byłoby jednak twierdzenie, że 
we wdrażaniu kontraktów zagubiono 
ich główną ideę sformułowaną  w celu 
generalnym programu wsparcia na rok 
2004, który stanowił, iż podejmowane 
w ramach kontraktów działania, poza 
bezwzględnym wymogiem wpisy-
wania się w priorytety i cele progra-
mów wojewódzkich, służyć powinny 
dalszemu wzmacnianiu spójności 
poszczególnych regionów zarówno 
w kontekście krajowym, jak i – w 
określonym stopniu – europejskim. 

Natomiast niewątpliwym mankamen-
tem, jaki się ujawnił w toku realizacji 
kontraktów drugiej edycji, okazało się 
formułowanie w sferze materialnej 
(rzeczowej) wygórowanych i ambit-
nych oczekiwań niemal całkowicie 
nieuzasadnionych możwościami fi -
nansowymi.

Czy  pozyskiwanie dofi nansowa-
nia zadań własnych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego 
(jst) w ramach kontraktu różniło 
się w sposób zasadniczy od pro-
cedur związanych z funduszami 
strukturalnymi?

Środki płynące z budżetu państwa do 
jst za pośrednictwem kontraktu podlega-
ły wyłącznie regułom wynikającym 
z ustaw krajowych, w tym zwłaszcza 
ustawy o fi nansach publicznych oraz 
ustawy o dochodach jst. Generalnie 
były one „łatwiejsze” do pozyskania 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, fot. L.Kurpiowski
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mimo że wymagały wkładu własne-
go częstokroć wyższego niż określo-

ny w ramach ZPORR – docierały do 
benefi cjenta w momencie powstania 
zobowiązania, a nie po pełnym fi nan-
sowym zrealizowaniu projektu.

Na okres 2005-2006 zawarto po 
raz trzeci kontrakty wojewódzkie. 
Czym było to uzasadnione? Prze-
cież programy operacyjne były 
już  w toku wdrażania..

Jednym z decydujących czynników, 
choć nie najważniejszym, była potrze-
ba działania zgodnego z regulacjami 
ustawowymi. Ustawa o NPR stanowi-
ła, iż kontrakty są zawierane na okres 
zgodny z okresem realizacji Planu. 
Skoro zatem NPR został zaprogramo-
wany na okres do roku 2006 logicz-
ne było kontynuowanie kontraktów.  
Zrobiono to na bazie schematu stoso-
wanego w roku 2004, a więc znacznie 
prostszego niż pierwotny kontrakt z 
roku 2001. Z góry przyjęto założenie, 
iż na początku drugiego roku realiza-
cji zostaną one aneksowane po to aby 
wprowadzić do nich wartości fi nanso-
we zapisane w ustawie budżetowej na 
rok 2006. Roczny budżet okazał się 
nie sprzyjać realizacji kontraktów, bo 
praktycznie zmuszał do wybierania 
projektów mogących być zrealizowa-
nymi w pełni w ciągu jednego roku. 
Ponadto, środki  kierowane  na krajo-
we projekty nie miały z mocy ustawy 

statusu środków, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego, co skut-
kowało tym, iż część limitu potocznie 

określanego  „na kon-
trakty wojewódzkie”  
umieszczano z końcem 
roku w wykazie takich 
środków. To z kolei po-
wodowało, iż rzeczowe 
zakończenie realizacji 
kontraktu trwało często 
do połowy  kolejnego 
roku. Nie były to kwo-
ty duże, stanowiły nie 
więcej niż 10% ogólne-
go limitu.

Jak można podsu-
mować 6 lat realiza-
cji kontraktów? Czy 
spełniły swe zadanie? 
Co realnie zmieniły 
w regionach?

Ponad wszelką wątpli-
wość nie można powiedzieć, że dzia-
łania podejmowane w ramach kontrak-
tów wojewódzkich były chybione. Na 
przestrzeni tych sześciu lat skutecznie 
wydatkowano w ramach kontraktów 
około 12-13 mld zł (mowa o sumie 
środków pochodzących z budże-
tu państwa oraz wniesionych przez 
stronę samorządową) Zrealizowano 
blisko 7 tys. projektów wśród których 
były duże inwestycje z zakresu szpi-
talnictwa i infrastruktury komunalnej; 
zrewitalizowano wiele obiektów cen-
nych z uwagi na ich rangę kulturową 
i  historyczną; zrealizowano kilkaset 
projektów obejmujących moderniza-
cję obiektów służących oświacie, kul-
turze fi zycznej i opiece społecznej. Te 
często mało efektowne projekty obok 
skutków rzeczowych przyniosły też 
wymierną pozamaterialną korzyść dla 
lokalnych społeczności, dla młodzieży 
oraz osób niepełnosprawnych. Środ-
ki pochodzące z kontraktów zasiliły 
także realizację dużych projektów z 
zakresu sportu i upowszechniania kul-
tury, a w Warszawie - również budo-
wę linii metra (kwotą ponad 640 mln 
zł). Poprzez kontrakty zrealizowano także 
szereg zadań w zakresie kanalizacji wsi 
oraz poprawy zaopatrzenia terenów 
wiejskich w wodę. Jak widać choćby 
na przykładzie takiego niepełnego i 
nie usystematyzowanego wyliczenia, 
spektrum tematów podejmowanych w 

ramach kontraktów było bardzo rozle-
głe. Poza trwałym rzeczowym śladem 
w postaci zrealizowanych projektów 
inwestycyjnych kontrakty przyniosły 
także – moim zdaniem – dorobek w 
postaci istotnego doświadczenia naby-
tego przez urzędników administracji 
rządowej i samorządowej. Faktem w 
mojej ocenie najważniejszym jest jed-
nak to, że benefi cjenci, a więc przede 
wszystkim gminy, wykorzystali szansę 
związaną z kontraktami, polegającą na 

„obyciu się” z pewnymi procedurami, 
stylem i sposobem działania, syste-
mem zarządzania i podejmowania de-
cyzji, opracowywania dokumentacji. 
Stanowiło to dobre ćwiczenie przed 
rozpoczęciem wdrażania regionalnych 
programów operacyjnych współfi nan-
sowanych środkami unijnymi. Można 
zatem bez cienia wątpliwości stwier-
dzić, że cel, w jakim uruchamiano 
kontrakty wszystkich trzech edycji 
został osiągnięty. Oprócz wymiernych 
efektów rzeczowych pojawiło się też 
cenne doświadczenie, które przynosić 
będzie dalsze owoce.
Korzystając z okazji chciałbym w 
imieniu własnym i kierowanego przeze 
mnie od lipca 2004 r. zespołu – Wy-
działu Kontraktów Wojewódzkich, 
przekazać słowa podziękowania za 
dobrą merytoryczną współpracę na-
szym Partnerom w regionach.

Z Mirosławem M. Sawickim
rozmawiał Jakub Kamiński

Most zamkowy w Rzeszowie



Budowę obiektu prowadzono w latach 1999-2001. Oddano go do użytku w lutym 2002 r. Łączne dofi nansowanie 
hali z kontraktu wojewódzkiego wyniosło 25,6 mln zł.
Na terenie  hali organizowane są zawody sportowe oraz imprezy kulturalne, a także liczne targi i wystawy. 
Niektóre z nich zagościły już na stałe w kalendarzu imprez, tak jak: 

 - Międzynarodowe Targi Budownictwa, odbywające się dwa razy do roku,
 - Wystawa psów rasowych, organizowana corocznie na przełomie maja i czerwca,
 - Festiwal Folklorystycznych Zespołów Polonijnych – co drugi rok w okresie wakacyjnym.

Ze względu na swoje parametry hala coraz częściej jest areną międzynarodowych zawodów sportowych. 
Ogromną popularnością cieszą się zwłaszcza mecze siatkówki i koszykówki z udziałem reprezentacji krajowych 
lub najlepszych zespołów ligi światowej i europejskiej. Takie wydarzenia zawsze gromadzą komplet widzów.

Nowoczesna hala widowiskowo-sportowa wraz z profesjonalnym 
zapleczem była ważną inwestycją, która podniosła rangę Rzeszo-
wa oraz całego regionu na mapie krajowych ośrodków sporto-
wych.

Nowoczesna hala widowiskowo-sportowa w Rzeszowie
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Przykładowe projekty 
dofi nansowane w ramach 

kontraktów wojewódzkich



W ramach zadania inwestycyjnego realizowano trzy moduły robót. Po pierwsze, wybudowano i oddano 
do użytku 6-piętrowy budynek o kubaturze 32148 m³ oraz powierzchni użytkowej 6 802,80 m². Mieszczą się 
w nim między innymi: rejestracja, zakłady brachyterapii i histopatologii, zespół 6 sal operacyjnych, apteka 
szpitalna oraz sala audytoryjna, biblioteka i czytelnia.  
Kolejny etap przedsięwzięcia polegał na remoncie i modernizacji zabytkowego kantoru, który jest jedy-
nym zachowanym do dziś fragmentem fabryki Hipolita Cegielskiego z 1869 roku. Budynek, wraz z dobudowanym 
łącznikiem, został włączony w zabudowę obiektów Centrum Onkologii jako siedziba jego służb administracyjnych. 
Pozwoli to na uwolnienie przestrzeni w tzw. starym budynku, która, po remoncie, zostanie przeznaczona 
na pracownię mikrobiologii, pracownię psychologiczną oraz pomieszczenia rehabilitacyjne. 
Zadanie inwestycyjne obejmowało również prace związane z budową szóstego piętra nad istniejącym budyn-
kiem 5-piętrowym. Towarzyszy temu remont pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie od parteru do piątego 
piętra tego budynku. Powierzchnia poddana pracom modernizacyjnym wynosi 4685 m², natomiast w wyniku 
nadbudowy kolejnego piętra Centrum uzyska dodatkowe 718 m², na których zlokalizowany będzie między 
innymi nowo utworzony oddział nowotworów głowy i szyi.

W latach 2000-2006 Wielkopolskie Centrum Onkologii w Pozna-
niu realizowało inwestycję zatytułowaną „Rozbudowa Wielkopol-
skiego Centrum Onkologii w Poznaniu”. Całkowita wartość zadania 
sięgnęła 74,9 mln zł, z czego 70,5 mln zł pochodziło z budżetu 
państwa.

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
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Gospodarka − Przedsiębior-
czość − Dolina Lotnicza

Niewielka liczba dużych fi rm i ni-
ski potencjał fi rm mniejszych to 
główne czynniki wpływające na 
słabą pozycję gospodarczą woje-
wództwa podkarpackiego na tle 
innych regionów. Potrzebny jest 
więc impuls, który rozwinie ist-
niejące fi rmy oraz wyzwoli nowy 
potencjał przedsiębiorczości w 
regionie. Dla Podkarpacia wielką 
nadzieją na nowoczesny rozwój 
jest Dolina Lotnicza. Bogate trady-
cje przemysłu lotniczego, sięgające 
jeszcze czasów przedwojennych, w 
powiązaniu z zapleczem naukowo-
badawczym i edukacyjnym oraz 
dynamicznie rozwijającym się lot-
niskiem Rzeszów-Jasionka, stają 
się w coraz większym stopniu wi-
zytówką regionu. Konieczne jest, 
by lotnisko w Jasionce, które wraz 
z okolicznymi terenami inwesty-
cyjnymi stanowi jądro Doliny Lot-
niczej, miało jak najlepsze warunki 
dla rozwoju. 
Dlatego też w ramach ZPORR 
zbudowana została nowa droga 
dojazdowa do lotniska łącząca jed-
nocześnie drogi krajowe nr 9 i 19, 
czyli najważniejsze trasy prowa-
dzące do Rzeszowa z północy kraju 
z kierunku Warszawy i Lublina.
To jednak nie wszystko. Za po-
nad 33 mln złotych realizowana 
jest obecnie potężna inwestycja 

polegająca m.in. na uzbrojeniu te-
renów o powierzchni ponad 120 ha 
leżących przy wspomnianej drodze 
i w bezpośrednim otoczeniu lotni-
ska. Do 2012 roku teren ten ma się 
zwiększyć do 360 ha. Zostaną one 
udostępnione jako Park Naukowo-
Technologiczny dla inwestorów, 
którzy podejmować będą działal-
ność związaną z Doliną Lotniczą. 
Dolinę tworzą przede wszystkim 
fi rmy, które korzystając z najnow-
szych technologii znajdują uzna-
nie i partnerów na całym świecie. 
To właśnie w Rzeszowie w WSK 
PZL Rzeszów produkowane są sil-
niki do samolotów F-16. Dyrekcja 
tego największego zakładu prze-
mysłowego w Rzeszowie prowadzi 

przemyślaną politykę zatrudniania 
i niemalże wychowywania nowych 
pracowników. Absolwenci szkół 
wyższych, zwłaszcza Politechni-
ki Rzeszowskiej, zapoznają się 
z realiami i tajnikami pracy w WSK 
podczas staży, fi nansowanych ze 
środków unijnych.
W skład Doliny Lotniczej wchodzą 
również małe, często rodzinne za-
kłady. Kooperując z dużymi pod-
miotami tworzą silnie zintegrowa-
ny system powiązań, który można 
określić jako klaster. Wiele z takich 
fi rm otrzymało pomoc ze środków 
unijnych na zakup nowoczesnych 
maszyn i urządzeń. To pozwoliło im 
na realizację najbardziej precyzyj-

Podkarpacie pod unĳ nymi 
gwiazdami

Podkarpacie jest jednym z najpiękniejszych, lecz jednocześnie naj-
biedniejszych regionów w Unii Europejskiej. Dlatego bardzo po-
trzebne są tu fundusze unĳ ne. W latach 2004-2006 dla Podkarpacia 
przeznaczono ponad 750 mln zł, które skierowane zostały na re-
alizację ponad 800 projektów, w tym prawie 300 projektów infra-
strukturalnych. Przedstawiamy główne zagadnienia, wokół których 
koncentrują się projekty realizowane w naszym regionie.

Lotnisko Rzeszów-Jasionka



Z
P

O
R

R
 w

 r
e
g
io

n
a
ch

10

nych i specjalistycznych zamówień.
Kluczowe zaplecze naukowo-ba-
dawcze rozwoju Doliny Lotniczej 
zapewnia Politechnika Rzeszowska. 
Ta jedyna w Polsce uczelnia wyższa 
kształcąca pilotów samolotów cy-
wilnych jest kuźnią kadr dla prze-
mysłu lotniczego. Przy udziale unij-
nych środków w ramach ZPORR 
Politechnika uzyska nowocześnie 
wyposażone pracownie i laborato-
ria.
Dolina Lotnicza to jednak nie tyl-
ko Jasionka, Rzeszów i Mielec. Już 
przed II wojną światową przyszli 
piloci trenowali na szybowcach 
korzystając ze stoku w Bezmiecho-
wej w Bieszczadach. Nadal pejzaż 
nieba nad Bezmiechową przeci-

nają bezszelestnie szybowce. W 
bezpośredniej okolicy natomiast 
przebudowano z wykorzystaniem 
unijnych funduszy drogę na odcin-
ku prawie 5 km. Rozwiązuje ona 
znacząco problemy komunikacyjne 
w tym rejonie.
Kolejnym ważnym ośrodkiem 
gospodarczym Podkarpacia jest 
Stalowa Wola. Przez lata jej wizy-
tówką była huta, która zapewniała 
zatrudnienie, mieszkania, edukację 
i rozrywkę. Przemiany gospodarcze 

lat 90-tych ubiegłego stulecia do-
prowadziły ją do poważnego kry-
zysu. Tysiące ludzi straciły pracę. 
Obecnie huta powoli podnosi się na 
nogi. Pojawił się jednak inny prob-
lem  potencjalnych inwestorów 
odstraszał brak dogodnego dojazdu. 
Rozwiązaniem tego problemu była 
budowa nowej 4-kilometrowej dro-
gi, prowadzącej do terenów huty. 
Przykład innej drogi,  zbudowanej 
w sąsiedztwie ze środków PHARE, 
pokazuje, jak szybko taka inwesty-
cja przyciąga nowych inwestorów.
Do tej pory pozyskani inwestorzy 
utworzyli ponad 150 miejsc pracy, 
a ciągle powstają nowe. Według 
przewidywań pracę w przedsiębior-
stwach utworzonych na dawnych 

terenach huty znajdzie nawet 3 ty-
siące osób. Jeden z takich zakładów, 
zatrudniający 80 pracowników, za-
łożony został przez potomka pol-
skich emigrantów, którzy wyjechali 
do Stanów Zjednoczonych. Pod-
miot ten produkuje m.in. eksporto-
wane do wielu krajów podzespoły 
do sprężarek.  

Duże problemy wiążą się także 
z załamaniem wydobycia siarki na 
północy województwa. Dziś tereny 

te borykają się z poważnymi trud-
nościami komunikacyjnymi oraz z 
brakiem podstawowej infrastruktu-
ry komunalnej. Jedną z inwestycji 
służącą poprawie tej sytuacji była 
przebudowa drogi przecinającej te 
tereny, wiodącej ze Stalowej Woli 
do Tarnobrzega. 
Pomimo wielu wysiłków wciąż nie 
ma pomysłu jak zagospodarować 
wszystkie miejsca zdewastowane 
wydobyciem siarki. Przez wiele 
dziesięcioleci wszelkie poważniej-
sze inwestycje komunalne były 
niedopuszczalne na obszarach 
stanowiących potencjalne kolejne 
miejsca eksploatacji siarki. Cierpie-
li przez to mieszkańcy, unikali tych 
terenów przedsiębiorcy. Przy udzia-

le środków unijnych budowana jest 
tam teraz podstawowa sieć kanali-
zacyjna, która w zdecydowany spo-
sób poprawi warunki życia i zwięk-
szy atrakcyjność tych terenów.

Niemniej ważne jest rozwijanie 
przedsiębiorczości w mniejszych 
ośrodkach, szczególnie tam, gdzie 
dotychczas była ona niemal nie-
obecna. W wielu miastach i gminach 
wiejskich regionu powstają strefy 
rozwoju gospodarczego. Często ich 

Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
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największym problemem jest brak 
podstawowej infrastruktury, czyli 
drogi dojazdowej, kanalizacji, a na-
wet sieci wodociągowej. Rozwiąza-

niem w takich przypadkach staje się 
wsparcie ze strony środków unijnych 
w ramach ZPORR. Przykładem ta-
kiego projektu jest budowa oczysz-
czalni ścieków i 15 kilometrowej 
sieci kanalizacyjnej w Gminie Maj-
dan Królewski. Dzięki tej inwesty-
cji utworzona tam Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, obejmująca obszar 
20 ha, uzyskała warunki do rozwoju 
i przyciągania inwestorów. Przykła-
dem podmiotu, który już korzysta z 
tej infrastruktury, jest małe przedsię-
biorstwo, produkujące wyposażenie 
łazienkowe i kuchenne. Dotychczas 
znalazło w nim zatrudnienie 18 osób, 
ale w najbliższym czasie ta liczba 
ma się podwoić. Rozwinięcie pro-
dukcji będzie możliwe dzięki dotacji 
ze środków ZPORR na zakup ma-
szyn udzielonej w ramach wsparcia 
la mikroprzedsiębiorców.

Rzeszów – stolica regionu

Nowoczesnej gospodarki nie da się 
budować bez rozwoju innowacji i 
transferu najnowszych technologii. 
Innowacje w największym stop-
niu powstają w metropoliach. Tam 
skupiają się placówki dysponujące 
odpowiednim zapleczem i najle-

piej wykształcone kadry. Dlatego 
tak ważne dla Podkarpacia jest 
wspieranie rozwoju funkcji metro-
politalnych jego stolicy. Rzeszów 

stanowi centrum naszego regionu. 
Tu krzyżują się trasy ze wschodu na 
zachód oraz z południa na północ. 
W związku z tym konieczne jest 
zwiększanie jego dostępności ko-
munikacyjnej. Temu celowi służyła 
m.in. przebudowa ulic w centrum 
Rzeszowa zrealizowana przy udzia-
le środków ZPORR. 
Wzmocnienia wymaga ponadto po-
zycja Rzeszowa jako ośrodka aka-
demickiego. Z tego powodu pomoc 
unijna kierowana jest zarówno do 
publicznych, jak i niepublicznych 
uczelni. Jednym z kilku przedsię-
wzięć jest przebudowa Domu Kul-
tury na potrzeby Instytutu Muzyki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pro-
jekt ten jest dobrym przykładem 
połączenia walorów estetycznych 
z edukacyjnymi. Dzięki jego reali-
zacji zaniedbany budynek odzyskał 
dawną świetność. 
Największy ośrodek miejski woje-
wództwa powinien też zapewniać 
najwyższy poziom usług publicz-
nych dla mieszkańców całego re-
gionu. Służą temu między innymi 
przedsięwzięcia z zakresu ochrony 
zdrowia i  kultury. Dobrym przykła-
dem takich działań jest moderniza-
cja Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w 

Rzeszowie, umożliwia-
jąca powstanie siedziby 
oddziału kardiochirur-
gii. Dzięki tej placówce 

pacjenci z Podkarpacia nie będą już 
musieli leczyć chorób serca w in-
nych regionach kraju. Obcowanie z 
kulturą będzie natomiast łatwiejsze 
i bardziej atrakcyjne dzięki moder-
nizacji budynku Teatru im. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszowie.

Turystyka

Coraz lepsza dostępność komuni-
kacyjna naszego regionu przyciąga 
turystów urzeczonych gościnnością, 
pięknymi krajobrazami, folklorem 
oraz kuchnią. Oznacza to większe 
szanse dla rozwoju turystyki, a w 
konsekwencji  nowe miejsca pracy. 
Symbolem turystycznym tej części 
Polski są Bieszczady. Swego ro-
dzaju “bramą” Bieszczad jest Sa-
nok, położony nad brzegami Sanu. 
To urocze miasto o bogatej historii. 
Odwiedzając przepięknie położony 
w nim skansen możemy zobaczyć 
charakterystyczną architekturę wy-
stępującą przed laty na obszarze 
dzisiejszego Podkarpacia. Sanok 
to również bogate tradycje sporto-
we. Dzięki funduszom unijnym zo-
stał oddany do użytku nowoczesny 
obiekt: w zimie jest tu lodowisko, 
a w okresie letnim wielofunkcyjna 

Centrum Rzeszowa
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hala widowiskowo-sportowa.
Jedną z największych atrakcji tury-
stycznych Bieszczadów jest zalew 
Soliński wraz z zaporą. Niepowta-
rzalny klimat i panująca tu atmosfe-
ra co roku przyciąga wielu turystów, 

żeglarzy i miłośników dobrej zaba-
wy. W związku z tym konieczne jest 
stałe podnoszenie jakości usług po-
przez rozbudowę i unowocześnienie 
infrastruktury służącej turystom.
Stan dróg lokalnych, zwłaszcza w 
Bieszczadach, nadal pozostawia 
wiele do życzenia. Bez dobrych 
dróg dojazd do wielu atrakcyjnych 
turystycznie miejsc jest ograniczo-
ny. Krokiem w kierunku zmiany tej 
sytuacji jest przebudowa drogi na 
7-kilometrowym odcinku w okoli-
cach Ustrzyk Dolnych. Dzięki tej 
inwestycji, dofi nansowanej w ra-
mach ZPORR, poprawia się dostęp 
do Pętli Bieszczadzkiej i terenów 
Bieszczadzkiego Parku Narodowe-
go, a także do zabytkowych obiek-
tów leżących na Szlaku Architektu-
ry Drewnianej.

Atrakcją turystyczną Podkarpacia 
jest także malownicza, opiewa-
na w wielu piosenkach, rzeka San. 
W efekcie współpracy pomiędzy 
gminami leżącymi wzdłuż Sanu, 
powstał kompleksowy program 

ochrony tej rzeki oraz wykorzysta-
nia jej walorów pod nazwą “Błę-
kitny San”. Wśród wielu inicjatyw 
i przedsięwzięć realizowanych w 
ramach tego programu wymienić 
można również te, które uzyskały 

dofi nansowanie ze środków unij-
nych w ramach ZPORR. Przykła-
dem jest inwestycja realizowana w 
malowniczych okolicach przełomu 
Sanu w gminie Dubiecko. 
W miejscowościach Słonne i Wy-
brzeże w ramach unijnego projektu 
wykonane zostaną pomosty pływa-
jące dla obsługi spływów kajako-
wych. Wytyczona zostanie także 
ścieżka rowerowa.
Z Sanem wiążą się również trady-
cje spływów fl isackich, podtrzymy-
wane w Ulanowie. Dlatego właśnie 
tam realizowany jest unijny pro-
jekt, dotyczący budowy kompleksu 
obiektów basenu portowego i przy-
stani nad rzeką San oraz amfi teatru, 
który wykorzystywany będzie dla 
wielu imprez organizowanych w 
Ulanowie. Kolejną inwestycją, jaka 
uzyskała dofi nansowanie ze środ-
ków unijnych w okolicach Ulanowa 
jest przebudowa drogi prowadzącej 
do przeprawy promowej na rzece 
San w Bielinach.
Podkarpacie posiada również bo-
gatą ofertę kulturalną. Miejscem o 

największym na Podkarpaciu nasy-
ceniu cennymi obiektami ważnymi 
dla dziedzictwa kulturowego regio-
nu i kraju jest Przemyśl. To miasto 
wielu kultur oraz bogatej historii, 
które dąży do wykorzystania tego 

potencjału. Przy udziale 
środków unijnych trwa bu-
dowa Muzeum-Wielokultu-
rowego Centrum Historii i 
Sztuki w Przemyślu. Znaj-
dzie tu miejsce większość z 
ponad 100 tysięcy ekspona-
tów, świadczących o bogatej, 
choć często trudnej i tragicz-
nej doli mieszkańców tych 
terenów.

Kolejny ważny ośrodek 
Podkarpacia to Krosno 
– miejsce gdzie także prze-
nikają się różne kultury. W 
ramach funduszy unijnych 
realizowany jest tu m.in. 
projekt utworzenia na bazie  
Krośnieńskiego Domu Kul-
tury-Regionalnego Centrum 
Kultur Pogranicza. Budynek 
jest w trakcie przebudowy. 
Będzie to nowoczesny, wie-
lofunkcyjny ośrodek, w  któ-

rym organizowane będą spektakle 
teatralne, imprezy kulturalno-arty-
styczne, a także konferencje, semi-
naria i szkolenia.
Innym klejnotem na mapie Pod-
karpacia jest Leżajsk. To miasto o 
bogatej historii, które turystom ko-
jarzy się przede wszystkim z klasz-
torem i monumentalnymi organami 
o wyjątkowej barwie dźwięków, 
docenianej przez wirtuozów i słu-
chaczy koncertów organowych. 
Sam klasztor również jest cennym 
zabytkiem architektonicznym. Przy 
udziale środków unijnych trwa kon-
serwacja jego trzech baszt i zespołu 
murów obronnych.

Atrakcje turystyczne oraz dziedzi-
ctwo kulturowe to walory przycią-
gające turystów. Ale ważna jest też 
możliwość rozwoju tradycyjnych 
produktów lokalnych.  Okolice Ni-
ska oraz Rudnika to podkarpackie 
zagłębie wikliniarskie. Producenci 
wyrobów z wikliny uzyskali już 
uznanie za granicą. Większość ich 

Bieszczady fot. P. Dziosa
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wyrobów trafi a na eksport.  Dzięki 
wsparciu uzyskanemu w ramach 
ZPORR realizowana jest inwestycja 
dotycząca utworzenia w Rudniku 
Centrum Wikliniarstwa. W zabyt-
kowym XIX-wiecznym budynku 
powstaje ośrodek, 
w którym miej-
sce znajdą galerie 
wystawowe, war-
sztaty i sale kon-
ferencyjno-szko-
leniowe.

Turystów przycią-
gają także miejsca 
o specyfi cznym 
mikroklimacie, a 
także zasobach 
leczniczych wód 
mineralnych, któ-
re licznie wystę-
pują na Podkar-
paciu. Ukryty na 
skraju pięknego 
Roztocza Hory-
niec-Zdrój dys-
ponuje niezwykle 
cennymi złożami 
wód mineralnych 
oraz największy-
mi w Polsce zło-
żami borowiny. 
Coraz większe 
zagrożenie dla 
tych naturalnych 
bogactw stanowił 
jednak brak sie-
ci kanalizacyjnej 
w części miasta. 
Dzięki środkom 
unijnym problem 
ten zostanie całko-
wicie rozwiązany 
poprzez budowę 
kanalizacji dla 
części miasta nie 
objętej dotychczas 
siecią kanalizacyjną.

Internet – społeczeństwo 
informacyjne

Rozwój społeczeństwa informacyj-
nego wymaga powszechnego dostę-
pu do internetu. 
W większych ośrodkach miejskich 
nie stanowi to problemu, jednak w 
oddalonych od nich miejscach do-

stęp do internetu jest  bardzo ogra-
niczony, czy nawet praktycznie nie-
możliwy.
Dzięki środkom unijnym ta sytua-
cja ulega poprawie. Przykładem jest 
powiat lubaczowski, gdzie realizo-

wany jest projekt, w wyniku które-
go niemal wszyscy mieszkańcy po-
wiatu uzyskają możliwość bezpłat-
nego korzystania z internetu drogą 
radiową. W gminie Czudec radio-
wy bezprzewodowy internet połą-
czył wszystkie instytucje publiczne 
gminy, w tym szkoły, bibliotekę 
oraz ośrodki kultury. Ograniczyło 
to koszty funkcjonowania tych in-
stytucji, a uczniowie szkół uzyskali 
bezpłatny dostęp do internetu. Sa-

morząd lokalny w Czudcu konty-
nuje obecnie rozwój społeczeństwa 
informacyjnego. Kilkudziesięciu 
osobom niepełnosprawnym prze-
kazał sprzęt niezbędny do korzysta-
nia z Internetu aby osoby, którym 

najtrudniej poko-
nywać przestrzenne 
bariery, mogły bez 
przeszkód sięgać do 
zasobów światowej 
sieci.   
Nie ma na Podkar-
paciu powiatu, do 
którego nie trafi ły-
by chociaż w nie-
wielkim stopniu 
fundusze Unii Eu-
ropejskiej - czy to 
w ramach ZPORR, 
czy też z innych 
źródeł. Projekty 
unijne otrzymały 
łącznie dofi nanso-
wanie w wysokości 
ok. 2,7 mld zł. W 
zderzeniu z oczeki-
waniami i potrzeba-
mi Podkarpacie ma 
jednak wciąż wiele 
do nadrobienia. Mu-
simy zatem jak naj-
lepiej wykorzystać 
szansę, jaka staje 
przed nami w latach 
2007-2013, kiedy to 
powinny trafi ć do 
naszego wojewódz-
twa znacznie więk-
sze środki.

Tekst i zdjęcia:
Departament Funduszy Struktu-
ralnych,
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podkarpackiego

Infomat w Urzędzie Miasta Lubaczowa
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Departament Wdrażania Progra-
mów Rozwoju Regionalnego, szu-
kając przyczyn różnic w poziomie 
płatności w województwach oraz 
możliwości usprawnienia procesu 
wnioskowania i rozliczania wnio-
sków o płatność w ramach progra-
mu, uznał za niezbędne zlecenie 
takiego badania.  Głównym celem 
ekspertyzy było zidentyfi kowa-
nie przyczyn międzyregionalnych 
różnic w poziomach płatności rea-
lizowanych w ramach ZPORR, w 
odniesieniu do średniego poziomu 
płatności w programie. Badanie 
miało również na celu zaprezento-
wanie przykładów dobrych prak-
tyk oraz przedstawienie propozycji 
usprawnień. 

Badaniem zostały objęte  trzy wo-
jewództwa o zróżnicowanych po-
ziomach płatności: województwo 
dolnośląskie, mazowieckie oraz lu-
buskie. Poniżej przedstawiamy nie-
które ustalenia raportu końcowego. 
Efektem badania było nie tylko 
zidentyfi kowanie barier, wpływa-
jących na różnice w poziomie płat-
ności w poszczególnych wojewódz-
twach, lecz również przedstawienie 
rekomendacji wraz ze sposobem 
ich wdrożenia.

Rekomendacja 1 
Uproszczenie wniosku o płatność
W składanych przez benefi cjentów 
wnioskach o płatność  występują 
liczne błędy. Mają one na ogół cha-
rakter formalny, rzadziej meryto-
ryczny. 

Sposób wdrożenia

1. Uproszczenie formularza wnio- 
 sku o płatność poprzez wprowa- 
 dzenie nowych funkcji i uprosz- 
 czeń w Generatorze Wniosków  
 Płatniczych.

2. Zmniejszenie ilości wymaga- 
 nych załączników oraz wprowa- 
 dzenie bardziej elastycznej moż- 
 liwości grupowania wydatków.

Efektem wdrożenia tej rekomenda-
cji będzie zwiększenie poprawności 
wniosku benefi cjenta o płatność.

Rekomendacja 2 
Zarządzanie spiętrzeniami wniosków 
o płatność

Harmonogram składania wniosków o 
płatność nie odzwierciedla rzeczywiste-
go stanu realizacji projektu, nie pozwala 
na prognozowanie spiętrzeń wniosków 
o płatność i opracowywanie wiarygod-
nych prognoz fi nansowych.
Sposób wdrożenia.

1. Umożliwienie benefi cjentom  
 stosowania zmodyfi kowanego  
 przez instytucje wdrażające
 wzoru harmonogramu składania  
 wniosków o płatność. 

2. Możliwość określenia często-
 tliwości składania harmonogramu  
 składania wniosków o płatność  
 przez instytucje pośredniczące  
 i instytucje wdrażające (np.  

 kwartalne, a nie miesięczne składa 
 nie harmonogramu). 

Realizacja zaleceń przyczyni się 
do usprawnienia prognozowania 
na podstawie składanych przez 
benefi cjenta harmonogramów 
wniosków o płatność.

Rekomendacja 3 
Usprawnienie mechanizmu zalicz-
kowego przekazywania środków 
w projektach fi nansowanych  z EFS
 
Otrzymanie kolejnej transzy środ-
ków z EFS zależy od tempa wery-
fi kacji złożonych wniosków o płat-
ność. 
Sposób wdrożenia

1. Zrezygnowanie z wniosku uru- 
 chamiającego płatność zalicz- 
 kową na rzecz uruchomienia za- 
 liczki w EFS na podstawie umo- 
 wy o dofi nansowanie projektu.

2. Wprowadzenie  możliwości
 określania wysokości zaliczki  
 przez instytucję wdrażającą np.  
 na podstawie harmonogramu  
 rzeczowo-fi nansowego. 

3. Wprowadzenie możliwości  ob- 
 niżenia procentu rozliczenia  
 wniosku o płatność w EFS,  
 warunkującego złożenie kolej- 
 nego wniosku o płatność. 

Realizacja powyższych zaleceń 
przyczyni się do szybszego przeka-

W listopadzie 2006 Instytucja Zarządzająca ZPORR dokonała 
odbioru raportu końcowego z badania ewaluacyjnego pt. „Badanie 
przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach 
ZPORR na poziomie województw”. 

Różnice w płatnościach 
zrealizowanych w ramach 

ZPORR - badanie ewaluacyjne
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zywania płatności na rzecz projek-
tów współfi nansowanych z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Rekomendacja 4
Zwiększenie aktywności benefi -
cjentów w składaniu wniosków 
o płatność

Mała aktywność benefi cjentów 
w składaniu wniosków o płatność to 
kolejna bariera, która mogła wpły-
nąć na  różnice w płatnościach.
Sposób wdrożenia

1. Wprowadzenie możliwości  
 częstszego niż raz w miesiącu  
 składania przez benefi cjenta  
 wniosku o płatność.

2. Nawiązanie indywidualnego  
 kontaktu między instytucją  
 wdrażającą/pośredniczącą a be- 
 nefi cjentem (zintensyfi kowane  
 szkolenia z wypełniania wnio- 
 sków o płatność, konsultacje dla    
 obecnych i przyszłych benefi cjen- 
 tów, np. dni otwarte raz w miesią- 
 cu dla osób planujących złoże- 
 nie wniosku o płatność).

Dzięki wprowadzeniu tych zmian 
poprawi się  jakość wniosków o 
płatność składanych przez benefi -
cjentów.  Częstsze składanie wnio-
sków o płatność, nawet na małą 
kwotę, jest elementem procesu 
uczenia się prawidłowego wypeł-
nienia wniosków o płatność.

Rekomendacja 5
Zmniejszenie ilości podpisywa-
nych aneksów do umów

Aneksowanie umów przy każdym 
wprowadzeniu zmian do projektu 
przez benefi cjenta wydłuża czas 
weryfi kacji wniosku o płatność. 
Sposób wdrożenia

1. Wyeliminowanie zbędnych  
 aneksów do umów poprzez mo- 
 dyfi kację wzoru umowy o dofi - 
 nansowanie projektu.

Efektem wdrożenia rekomendacji 
jest sytuacja, w której wniosko-
wanie o płatność nie jest uwarun-

kowane  oczekiwaniem na sporzą-
dzenie aneksu do umowy.

Rekomendacja 6
Sprawne przeprowadzenie kontroli

Wniosek z raportu wykazał, że kon-
trola na miejscu nie opóźnia proce-
su weryfi kacji wniosku o płatność, 
gdyż kontrola trwa krócej niż pro-
ces oceny wniosku o płatność. 
Zaleceniem było umożliwienie 
przeprowadzania kontroli po za-
kończeniu weryfi kacji formalnej 
wniosku o płatność, bez oczekiwa-
nia na zakończenie weryfi kacji me-
rytorycznej i fi nansowej wniosku.

Precyzyjne zde-
fi niowanie celu 
przeprowadzanej 
ewaluacji oraz 
sprawne zarządza-
nie przepływem 
dokumentów i in-
formacji sprawiły, 
że badanie prze-
biegło sprawnie i 
zostało zakończo-
ne w terminie. In-
stytucje wdrażają-
ce i pośredniczące 
biorące udział w 
badaniu wykaza-
ły się zaangażo-
waniem i chęcią 
współpracy z In-
stytucją Zarządza-
jącą ZPORR oraz 
fi rmą wykonującą  
badanie.

Analiza wyników 
badania ewalua-
cyjnego pozwoliła 
wypracować ogółem ponad trzy-
dzieści zaleceń dla różnych szczebli 
zarządzania. Rekomendacje zostały 
usystematyzowane w tabeli i prze-
słane jako wnioski i zalecenia do 
wszystkich instytucji wdrażających 
i instytucji pośredniczących w kra-
ju, celem polepszenia jakości syste-
mu wdrażania środków w ramach 
ZPORR. Zalecenia zostały wdrożo-
ne w grudniu 2006 oraz w styczniu 
2007 roku. Z uwagi na potencjalną 
użyteczność przy wdrażaniu innych 
programów operacyjnych, prze-

słano je również do wiadomości 
instytucjom odpowiedzialnym za 
programowanie nowej perspektywy 
fi nansowej 2007-2013. 
Przedstawione w raporcie oraz w 
jego załącznikach narzędzia groma-
dzące informacje o procesie płatno-
ści mogą być elastycznie stosowa-
ne przez instytucje uczestniczące 
we wdrażaniu programu w celu 
usprawnienia systemu oraz pracy 
własnej.
Mimo, że ekspertyza objęła swym 
zasięgiem trzy regiony - dolnoślą-
ski, mazowiecki oraz lubuski,  wy-
nikające z niej wnioski posłużyły 
do sformułowania uniwersalnych 

zaleceń i rekomendacji, mających 
znaczenie dla wszystkich 16 woje-
wództw uczestniczących we wdra-
żaniu ZPORR.
Wszystkim instytucjom zaanga-
żowanym we wdrażanie reko-
mendacji z raportu dziękujemy 
i liczymy na owocną współpracę 
przy kolejnych badaniach.

Opracowanie: 
Izabela Baraniecka, 
Danuta Jakóbczyk,
Joanna Obarymska
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Szkolenia i kursy podwyższające 
kwalifi kacje i umożliwiające re-
orientację zawodową  to niektóre z 
form wsparcia dostępne w ramach 
priorytetu II ZPORR „Wzmocnie-
nie rozwoju zasobów ludzkich w 
regionach”.  Wojewódzki Urząd 
Pracy w Gdańsku w latach 2004-
2006 pełni rolę instytucji wdraża-
jącej dla czterech działań ZPORR: 
2.1,  2.3, 2.4, oraz działania 2.2, 
którego realizację powierzył Sa-
morząd Województwa Pomor-
skiego. 
Według stanu na 31.12.2006, w 
województwie pomorskim 10259 
osób skorzystało z możliwości 
oferowanych w ramach działa-
nia 2.1. Kwalifi kacje zawodowe 
dające szansę na podjęcie nowe-
go zatrudnienia uzyskało 1122 
rolników i ich domowników. W 
ramach działania 2.4 programem 
reorientacji zawodowej objętych 
zostało 769 osób.  Dzięki działa-
niu 2.2 rozdysponowano 37931 
stypendiów. 
Przekrój instytucji aplikujących o 
środki ZPORR był bardzo szero-
ki. To samo można powiedzieć o 
projektach – niektóre wsparciem 
miały objąć niemal dwa tysiące 
osób, a inne dotyczyły tylko gru-
py kilkudziesięciu benefi cjentów 
ostatecznych. Oprócz projek-
tów oferujących benefi cjentom 
możliwość podniesienia swoich 
kompetencji językowych (kursy 
językowe dla początkujących i za-
awansowanych) pojawiły się też 

projekty oparte na niebanalnym 
pomyśle, obejmujące swoim za-
sięgiem specyfi czną grupę odbior-
ców, będące odpowiedzią na doty-
kające ich specyfi czne problemy. 

Od metody Halliwick 
po budownictwo ryglowe 

Fundacja Pomocy Dzieciom Po-
szkodowanym w Wypadkach Ko-
munikacyjnych „Wróć” w Jantarze, 
działająca od 2002  roku,  złożyła 
projekt, będący odpowiedzią na 
problemy osób poszkodowanych 
w wypadkach. Z doświadczenia 
Fundacji wynika, że  jednym z ta-
kich problemów jest brak wykwa-
lifi kowanej kadry rehabilitantów. 
Stąd wziął się pomysł na projekt: 
„Podniesienie kwalifi kacji pracu-
jących osób dorosłych w zakresie 
umiejętności rehabilitacyjnych”, 
który uzyskał dofi nansowanie w 
ramach działania 2.1 ZPORR.  Za-
kładał on kompleksowe wsparcie 
48 osób dorosłych pracujących w 
ośrodkach wypoczynkowo-reha-
bilitacyjnych, ośrodkach dziennej 
pomocy osobom niepełnospraw-
nym, w przychodniach rehabili-
tacyjnych. Uczestnicy projektu 
zostali przeszkoleni w zakresie 
rzadko spotykanej w Polsce me-
tody hydroterapii (Halliwick), 
dzięki czemu wzrosła możliwość 
awansu zawodowego uczestników 
projektu oraz uatrakcyjniona zo-
stała oferta turystyczna regionu w 
zakresie usług rehabilitacyjnych. 

Projekty współfi nansowane z EFS 
mogą skupiać się również na nie-
wykorzystanym dotąd potencja-
le turystycznym. Występowanie 
unikatowego ryglowego budow-
nictwa w pomorskim pejzażu sta-
ło się inspiracją do nadania całe-
mu obszarowi nazwy „Kraina w 
Kratę” i stworzenia markowego 
produktu związanego z turystyką 
wiejską. Ten potencjał turystycz-
ny  stał się bodźcem do złożenia 
projektu w ramach działania 2.3 
ZPORR.  Projekt: „Zawody Kra-
iny w Kratę” Pomorskiej Akade-
mii Kształcenia Zawodowego w 
Słupsku ukierunkowany został na 
kształcenie kadr obszarów wiej-
skich tego regionu w nowych za-
wodach: konserwator budynków-
budownictwo szachulcowe oraz 
organizator obsługi turystycznej. 
Wybrane profesje wynikają z cha-
rakteru gospodarki lokalnej oraz 
zapotrzebowania sektora budow-
lanego i turystycznego. Wpisują 
się przy tym w warunki środowi-
ska naturalnego, tworząc szansę 
na zachowanie unikatowego dzie-
dzictwa regionu oraz na zdobycie 
źródła dochodu dla mieszkańców 
odchodzących z rolnictwa. 

Od farmera do menedżera

Rolnicy, którzy chcą znaleźć pracę 
poza sektorem rolnym, mogą sko-
rzystać na przykład z kursów infor-
matycznych. Taką opcję stworzył 
projekt spółki Combidata Poland: 

Zainwestuj w rozwój 
WUP Pomorze

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego skie-
rował mieszkańców Polski i województwa pomorskiego na nowe 
drogi, wskazał ciekawe rozwiązania i możliwości, dał szansę na 
swobodne poruszanie się po lokalnym rynku pracy, oraz – co rów-
nie istotne – zinterpretował pojęcie „inwestycje w kapitał ludzki”. 
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„Zawód informatyka dla osób 
wychodzących z rolnictwa”. Pro-
jektodawca objął wsparciem gru-
pę 223 rolników i domowników. 
Celem projektu jest wyposażenie 
uczestników szkolenia w nowe 
kwalifi kacje umożliwiające pod-
jęcie  pracy w zawodzie informa-
tyka. W związku z tym, podsta-
wową formą wsparcia w ramach 
projektu będzie rozbudowane 
szkolenie, prowadzone według 
dostosowanego do potrzeb bene-
fi cjentów, modułowego programu 
kształcenia w zawodzie technik 
informatyk zatwierdzonego przez 
MEN, rozszerzonego o zagadnie-
nia ekonomiczne. Celem projektu 
jest zwiększenie mobilności za-
wodowej uczestników i przygo-
towanie ich do funkcjonowania 
w społeczeństwie informacyjnym
i poruszania się po rynku pra-
cy z wykorzystywaniem tech-
nik informatycznych. 
Informatyk to tylko jeden z za-
wodów będących odpowiedzią 
na potrzeby rynku pracy. Gmina 
Pszczółki w projekcie „Pasieka 
zawodów - kursy zawodowe 
dla rolników” zorganizowa-
ła szkolenia dla 50 rolników, 
domowników i innych osób 
zatrudnionych w rolnictwie, 
przygotowujące do wykonywania 
następujących zawodów: kierow-
ca kategorii C, kierowca kategorii 
C+E, kosmetyczka.
Projektodawcy weryfi kują kieru-
nek kształcenia pod kątem wymo-
gów lokalnego rynku pracy. Odpo-
wiedzią na wahania projektodaw-
ców, jakie kursy, szkolenia i staże 
zawodowe warto organizować 
żeby uczestnictwo w nich prze-
kładało się na sukces zawodowy 
i zmniejszenie bezrobocia, mogą 
być projekty badawcze. Analiza 
rynku pracy pod kątem oczekiwań 
pracodawców i struktury bezrobo-
cia może być kluczem do trafne-
go prognozowania, jakie branże 
będą w przyszłości przeżywały 
rozkwit. 

Rynek pracy bez tajemnic
 
Dzięki środkom Europejskiego 
Funduszu Społecznego rynek 
pracy województwa pomorskie-
go staje się przedmiotem badań 
i analiz. Pozwalają one  przed-
siębiorcom, jednostkom nauko-
wym i badawczym oraz wielu 
innym podmiotom, dla których 
zmiany w sektorze zatrudnie-
nia i kształcenia mają kluczo-
we znaczenie, poznać specyfi kę
regionalnego rynku pracy. 
W ramach działania 2.1 ZPORR 
realizowanych jest 6 projektów 
o charakterze badawczym, które 
swoją tematyką i zasięgiem wpi-
sywały się nie tylko w diagno-
zowanie rynku pracy, ofert edu-
kacyjnych i szkoleniowych, ale 
także skutecznie monitorowały 

zmiany i tendencje zachodzące na 
rynku pracy. 
Unikatowy na skalę kraju był 
projekt zrealizowany przez To-
warzystwo Edukacyjne „Wiedza 
Powszechna”, którego przedmio-
tem uczyniono  zmiany demo-
grafi czne, a dokładniej: proces 
starzenia się społeczeństwa. Oka-
zuje się, że pomorski rynek pracy 
w przyszłości potrzebować będzie 
specjalistów pomagających oso-
bom starszym. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu  osób 
w podeszłym wieku możliwe bę-
dzie dzięki zorganizowaniu usług 
określanych jako „towarzyszenie 
osobie starszej”.
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdań-
sku podpisał niedawno umowy na 
realizację projektów badawczych 
m.in. z ogólnopolskimi liderami 

sektora badawczego: Instytutem 
Badań nad Gospodarką Rynkową 
oraz Pracownią Badań Społecz-
nych DGA z siedzibą w Sopocie.
Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową w ramach „Pomorskie-
go Obserwatorium Rynku Pra-
cy” opracuje metody oraz prze-
prowadzi cykl badań i prognoz 
pomorskiego rynku pracy. Cel 
projektu zostanie osiągnięty po-
przez integrację istniejącej wiedzy 
i informacji, stworzenie stałego, 
spójnego i pełnego narzędzia mo-
nitoringu oraz cykliczne prognozy 
pomorskiego rynku pracy.
PBS DGA z siedzibą w Sopocie 
w ramach projektu: „Analiza re-
gionalnych rynków pracy woj. 
pomorskiego”,  zamierza prze-
prowadzić badania sondażowe 
oraz stworzyć dogłębną analizę 

regionalnych rynków pracy 
województwa pomorskiego. 
Na podstawie analiz i badań 
terenowych powstanie pro-
dukt końcowy – „Raport uka-
zujący analizę regionalnych 
rynków pracy województwa 
pomorskiego”, którego wyni-
ki pomogą wytyczać przyszłe 
kierunki działań oraz dosto-
sować system kształcenia do 
potrzeb regionalnych rynków 

pracy. Projekt ma na celu badanie 
przedsiębiorstw w kontekście pla-
nowanych przez nie zmian struktu-
ry organizacyjnej – w tym również 
struktury zatrudnienia. Umożli-
wi to poznanie planów dotyczą-
cych zwolnień pracowników oraz 
zdiagnozowanie zapotrzebowania 
na pracowników o określonych 
umiejętnościach. Projekt zakłada 
również określenie stopnia mo-
bilności zawodowej i przestrzen-
nej mieszkańców województwa 
pomorskiego, zbadanie poziomu 
rozwoju przedsiębiorczości oraz 
ocenę funkcjonowania regional-
nych instytucji rynku pracy.

Tekst:
Joanna Sulewska,
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
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1 lipca 2004 r. Rada Miasta Cho-
rzowa przyjęła uchwałą Lokalny 
Program Rewitalizacji Obszarów 
Poprzemysłowych i Powojskowych 
Miasta Chorzów. Dokument przed-
stawiał diagnozę ówczesnej sytuacji 
Chorzowa oraz plany rozwojowe 
miasta w kontekście działań skie-
rowanych na pozyskanie środków 
z Unii Europejskiej. W dokumencie 
tym stawy Amelung zostały okre-
ślone jako obszar o istotnych war-
tościach przyrodniczych. 
Na terenie objętym rewitalizacją 
znajdują się dwa akweny powstałe 
w latach 20-tych XX w. w wyniku 
obniżenia powierzchni, związane-
go z pracami górniczymi. Jeszcze 
do niedawna usytuowane były tu 
obiekty górnicze – zabudowania 
nadszybia szybu Karolina i kolej 

piaskowa Jaworzno-Szczakowa. 
Obecnie teren jest otoczony wyso-
kim budownictwem mieszkalnym 
oraz ogródkami działkowymi. Po-
mimo dużego zanieczyszczenia 
posiada wiele cennych walorów 
przyrodniczych, dzięki czemu na-
wet przed podjęciem działań re-
witalizacyjnych stanowił miejsce 
wypoczynku części okolicznych 
mieszkańców. Rosnący w wodzie 
rogatek świadczy o tym, że woda w 
akwenach jest stosunkowo czysta. 
Dla kilku gatunków ptaków wod-
nych i płazów, stawy i ich otocze-
nie stały się miejscem żerowania 
i rozrodu. 
W pierwszej kolejności inwestycja 
objęła zaprojektowanie i budowę 
kanalizacji ujmującej dopływy 
ścieków z instalacji burzowych 

i ogólnospławnych oraz z obiektów 
rzemieślniczych. Ze zbiorników 
usunięto stałe zanieczyszczenia ta-
kie jak stare meble, zużyte opony 
i złom. Obsłudze zrewitalizowane-
go terenu i akwenu służyć będzie 
obiekt technologiczny, wykonany w 
miejscu zdewastowanej pompowni. 
Kolejnym etapem prac była ko-
rekta ukształtowania terenu, która 
objęła zmianę przebiegu linii brze-
gowej, obniżenie skarp oraz bu-
dowę ciągów komunikacji pieszej. 
Po ukształtowaniu terenu, wiosną 
2007 r., nastąpi stworzenie dogod-
nych warunków dla siedlisk pta-
ctwa (zasadzenie drzew i krzewów) 
oraz umocnienie skarp roślinnoś-
cią płożącą, zabezpieczającą je od 
erozji. Zasadzenie roślin w kępach 

Od śmietniska do letniska

Znajdujący się w Chorzowie teren poprzemysłowy, mimo zanie-
czyszczenia i degradacji, staje się idealnym miejscem wypoczyn-
ku i rekreacji mieszkańców. Jest to możliwe dzięki projektowi 
z zakresu rewitalizacji, realizowanemu przez samorząd miasta.

Benefi cjent: 
Miasto Chorzów

Działanie ZPORR:
3.3 Zdegradowane obszary miejskie, 
poprzemysłowe i powojskowe

Tytuł projektu:
Rewitalizacja zespołu akwenów po-
przemysłowych Amelung 
w Chorzowie

Całkowita wartość projektu:
5 679 828,76 zł

Wartość dofi nansowania z EFRR:
4 259 871,56 zł

Okres realizacji projektu:
01.06.2005 – 30.06.2007 
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i szpalerach na obrzeżach placów 
i tras spacerowych stworzy atrak-
cyjne warunki do wypoczynku. Ce-

lem jest stworzenie miejsc zacienio-
nych a zarazem osłoniętych od wia-
tru. Dalszej poprawie atrakcyjności 
terenu służyć będzie rozbudowa 
układu komunikacyjnego obejmu-
jącego wyłącznie komunikację pie-
szą i rowerową. Do jego usprawnie-
nia przyczyni się budowa mostu w 
miejscu przewężenia akwenu. 
W realizację projektu przez Urząd 
Miasta zaangażowane są dwa wy-
działy: Wydział Usług Komunal-
nych – odpowiedzialny za sprawy 
techniczne oraz Wydział Finanso-
wy (Referat ds. Dotacji i Kredytów) 
– odpowiedzialny za sprawy fi nan-
sowe, w tym pozyskanie środków 
zewnętrznych. Według naczelnika 
Wydziału Usług Komunalnych, pani 
Hanny Pompa-Obońskiej „wystąpi-
ły pewne problemy w trakcie reali-
zacji projektu, jednakże nie wiązały 
się one z napisaniem wniosku, lecz 
z wykonaniem prawidłowej doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę, przygotowaniem studium 
wykonalności i wizualizacji pro-
jektu. Kłopoty na tym etapie wyni-
kały przede wszystkim z braku na 
rynku profesjonalnych dwóch fi rm, 
mogących zrealizować to zadanie. 
Zgodnie z  ustawą Prawo zamó-
wień publicznych przed noweliza-
cją z 7 kwietnia 2006 r. co najmniej 
dwóch wykonawców musiało w 
postępowaniach przetargowych 
złożyć oferty. W naszym przypadku 

prace z ostrymi warunkami zimo-
wymi i roztopami w I i II kwar-
tale 2006 r. które spowodowały 
nadmierny wzrost poziomu wód w 
akwenach i konieczność ich odpro-
wadzenia” – wspomina Hanna Pom-
pa-Obońska. Dokonano również 
nieznacznych przesunięć terminów 
realizacji i środków fi nansowych.
Jednym z widocznych efektów 
rewitalizacji akwenów i terenów 
przyległych jest zainteresowanie 
deweloperów, którzy w okolicach 
powstającego parku wybudowali 
już kilka budynków mieszkalnych. 
Ponadto, niedaleko akwenów po-
wstaje budynek usługowy. Oprócz 
poprawy stanu środowiska natural-
nego w stawach o powierzchni 3,5 
ha, stworzenia terenu rekreacyj-
no-wypoczynkowego wokół nich, 
zmodernizowania 1,8 km dróg 
pieszych i rowerowych przewiduje 
się zlokalizowanie na zrewitalizo-
wanym terenie 5 przedsiębiorstw. 
Planowanym rezultatem projektu 
będzie również powstanie 10 no-
wych miejsc pracy. 

Tekst:
Katarzyna Sitarz
Współpraca:
Hanna Pompa-Obońska 
Naczelnik Wydziału Usług Komunal-
nych Urzędu Miasta Chorzowa

ofertę złożył tylko jeden i zmuszeni 
byliśmy unieważnić pierwszy prze-
targ. Dopiero w drugim przetargu 

złożono dwie oferty i mogliśmy 
wybrać wykonawcę tejże dokumen-
tacji. Zarówno my, jak i wykonaw-
ca mieliśmy trudności jeśli chodzi 
o prawidłowe wykonanie studium 
wykonalności, które stanowiło dla 
nas novum na tym etapie przygo-
towań.” 
W projekcie wyodrębniono trzy po-
stępowania przetargowe (na prace 
ziemne, na prace zazielenienia i pla-
ce zabaw), celem ograniczenia pro-
cedur mogących hamować sprawny 
wybór wykonawcy. Dzięki temu 
dwa przetargi zostały rozstrzygnię-
te bez protestów i odwołań. 
Kolejnym wyzwaniem było pozy-
skanie całości środków na inwe-
stycję. Po sporządzeniu kompletnej 
dokumentacji, na podstawie kosz-
torysów inwestorskich stwierdzono, 
że nawet gdy miasto otrzyma dofi -
nansowanie ze środków unijnych, 
jego budżet nie będzie w stanie 
sfi nansować pozostałej części zada-
nia. Ze względu na aspekt środowi-
skowy projektu o środki zwrócono 
się do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach oraz 
Chorzowsko-Świętochłowickiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji. Starania te zakończyły 
się sukcesem. Dodatkowo, inwesty-
cja otrzymała wsparcie z budżetu 
państwa. 
 „Na etapie wykonawczym projektu 
trudno nam było zsynchronizować 
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W konferencji wzięli udział przed-
stawiciele instytucji regionalnych, 
Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego, Komisji Europejskiej (DG 
Employment) oraz benefi cjenci 
programu.
Rozpoczynając konferencję pani 
Anna Siejda, dyrektor Departa-
mentu Wdrażania Programów 
Rozwoju Regionalnego, przed-
stawiła stan wdrażania drugiego 
priorytetu ZPORR. Następnie głos 
zabrała przedstawicielka Komisji 
Europejskiej, pani Katarzyna Ptak, 
która podkreśliła dużą wagę pro-
jektów realizowanych w ramach 
drugiego priorytetu, w szczególno-
ści w kontekście przeciwdziałania 
bezrobociu i zwalczania wyklu-
czenia społecznego. „Podjęliście 
Państwo bardzo trudne wyzwanie, 
jakim jest stworzenie z polskich 
zasobów ludzkich kluczowego 
czynnika rozwoju społeczno-go-

spodarczego” – stwierdziła. Zwró-
ciła również uwagę na konieczność 
zmierzenia się w nowej perspekty-
wie fi nansowej na lata 2007-2013 
z celami stawianymi w odnowionej 
strategii lizbońskiej.

Dla uczniów, rolników, 
lekarzy, przedsiębiorców…

Główna część konferencji poświęcona 
była prezentacji sześciu wybranych 
projektów – przykładów dobrych 
praktyk. Benefi cjentem pierw-
szego z nich (projekt: „Szkolenie 
kompetencyjne w zakresie pomocy 
dziecku krzywdzonemu w Gdy-
ni – moduł podstawowy i terapeu-
tyczny”), realizowanego w ramach 
działania 2.1, jest miasto Gdynia, 
natomiast jego realizacją zajęło się 
Ognisko Wychowawcze im. Ka-
zimierza Lisieckiego „Dziadka”. 
W pierwszym module projektu 
przewidziano przeprowadzenie cy-
klu szkoleń kompetencyjnych dla 
ofi cerów policji, pedagogów szkol-
nych i nauczycieli, pracowników 
ośrodków szkolno-wychowaw-
czych i parafi i. Głównym celem 
szkoleń było zwiększenie umie-
jętności rozpoznawania dziecka 
krzywdzonego. W drugim module 
znalazło się szkolenie z zakresu 
psychotraumatologii dla 17 tera-
peutów, pracujących na co dzień z 
dziećmi krzywdzonymi. W nowym 
okresie programowania planowana 
jest kontynuacja projektu.
Kolejny zaprezentowany projekt 
został zrealizowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego. Dzięki unijnemu 
wsparciu pomoc stypendialną uzy-
skało 48 uczniów Zespołu Szkół 
Leśnych w Goraju.
Benefi cjentem projektu „Zawody 
krainy w kratę”, realizowanego w 
ramach działania 2.3 ZPORR Re-
orientacja zawodowa osób odcho-
dzących z rolnictwa jest Pomorska 
Agencja Kształcenia Zawodowego 
Sp. z o.o. Celem projektu było prze-
szkolenie rolników rezygnujących z 
prowadzenia działalności rolnej (a 
także ich domowników) w zakresie 
konserwowania tradycyjnego bu-
downictwa szachulcowo-ryglowe-
go, charakterystycznego dla okolic 
Słupska.  W programie szkoleń 
znalazły się również zagadnienia 
związane z obsługą turystyczną, 
przy czym szczególny nacisk po-
łożono na elementy wykraczające 
poza typową agroturystykę, takie 
jak: opracowywanie interesujących 
tras turystycznych, zbieranie cieka-
wostek dotyczących regionu oraz 
tworzenie ścieżek rowerowych.
Z turystyką, a jednocześnie z me-
dycyną, wiązał się projekt realizo-
wany przez Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi: „Koordynator opieki nad 
turystą/pacjentem zagranicznym 
korzystającym z usług medycznych 
w regionie łódzkim – pilot wycie-
czek”.
Celem projektu było ograniczenie 
emigracji personelu medycznego 
poprzez stworzenie możliwości 
eksportu usług medycznych. Co 
roku przyjeżdża do Łodzi około 
400 tys. turystów zagranicznych 

Inwestycja w człowieka
− najlepszą praktyką 
Konferencja „Best practises”
18 grudnia 2006 r. Instytucja Zarządzająca Zintegrowanym Pro-
gramem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego zorganizowała kon-
ferencję podsumowującą najlepsze praktyki w drugim priorytecie 
ZPORR. Zaproszeni benefi cjenci zaprezentowali ciekawe projekty 
współfi nansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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(trzecie miejsce wśród najchętniej 
odwiedzanych miast w Polsce, po 
Krakowie i Warszawie), którzy 
zostają na okres do 3 dni. Projekt 
przewidywał przeszkolenie 30 
członków łódzkiego personelu me-
dycznego w zakresie opieki nad pa-
cjentem od momentu przybycia do 
Polski, poprzez zapewnienie kom-
pleksowej usługi medycznej wraz 
z elementami pobytu turystycznego 
(zorganizowanie ciekawych wycie-
czek – dostosowanych oczywiście 
do stanu zdrowia pacjenta) – aż do 
odwiezienia na lotnisko z chwilą 
zakończenia kuracji. Program kur-
su składał się z trzech modułów. 
Pierwszy z nich obejmował szkole-
nie w charakterze pilota wycieczek 
(w trakcie zajęć kładziono duży 
nacisk na umiejętności praktycz-
ne, niezbędne przy wykonywaniu 
tego zawodu np. znajomość historii 
i topografi i miasta). Moduł drugi 
polegał na szkoleniu językowym, 
natomiast trzeci poświęcony był 
komunikacji z pacjentem. Udział w 
szkoleniu kończył się egzaminem 
na pilota wycieczek, który zdało 28 
z 30 uczestników szkolenia.
Kolejna prezentacja dotyczyła pro-
jektu „Bądź przedsiębiorcą – wspar-
cie i doradztwo dla przyszłych 
mikroprzedsiębiorców”, realizowa-
nego w ramach działania 2.5  przez 
Sądecką Agencję Rozwoju Regio-
nalnego S.A. Blok szkoleniowo-do-
radczy przeznaczony był dla grupy 
40-osobowej. Spośród 37 uczest-
ników, którzy ukończyli szkolenie, 
12 założyło mikroprzedsiębiorstwa. 
10 nowopowstałych fi rm otrzymało 
wsparcie pomostowe oraz jednora-
zową dotację inwestycyjną.
Jako przykład projektu zrealizo-
wanego w ramach działania 2.6 
przedstawiono „Platformę Inno-
wacji Technologicznej Regionu 
Opolszczyzny”. Celem projektu 
(wdrożonego przez Instytut Cięż-
kiej Syntezy Organicznej „Bla-
chownia” w Kędzierzynie Koźlu) 
była integracja środowisk nauko-
wo-badawczych i przedsiębiorców 
z sektora branży chemicznej oraz 
jak najszersza wymiana informa-
cji między sektorem badawczym 
i przemysłowym. Zorganizowane 
zostały seminaria naukowe, targi, 

portal internetowy, a także wyku-
piono dostęp do prestiżowych baz 
danych z zakresu chemii. 

Panelowe rozmowy

Po przerwie rozpoczęła się dysku-
sja panelowa w trzech grupach. Dla 
działań 2.1, 2.3, i 2.4 przeprowa-
dzono wspólny panel – prowadzony 
przez pana Piotra Stronkowskiego  

– zastępcę dyrektora Departamentu 

Zarządzania EFS w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego. Panel po-
święcony działaniu 2.5 poprowa-
dziła pani Grażyna Twardowska z 
Agencji Rozwoju Regionalnego w 
Koninie. Dyskusja, którą nawiązali 
uczestnicy tego panelu, koncentro-
wała się wokół najważniejszych 
problemów związanych z wdraża-
niem działania 2.5. Pan Tomasz Ja-
nus, Kierownik Biura Obsługi dzia-
łania 2.6 ZPORR w Fundacji Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, poprowadził natomiast 
panel, w którym rozważano wpływ 
projektów realizowanych w ramach 
działania 2.6 na innowacyjność re-
gionów. 
W trakcie panelowych dyskusji 
pojawiły się różne, często sprzecz-
ne opinie, zastrzeżenia i postulaty. 

Przykład projektów zaprezentowa-
nych podczas konferencji pokazuje 
jednak, że system wdrażania, mimo 
różnych niedoskonałości, umożli-
wia realizację ciekawych i potrzeb-
nych przedsięwzięć. Środki z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
dostępne w ramach ZPORR zostały 
już prawie w całości zakontrakto-
wane. Mimo, że kwota płatności 
z kont programowych (według 
stanu z 31 stycznia 2007) nie prze-

kracza 20% alokacji na priorytet II, 
wnioski benefi cjentów o płatność 
złożone do instytucji wdrażających 
opiewają na wielokrotnie większe 
kwoty. Liczne projekty są zatem 
realizowane i rozliczane. Fakt, iż 
nie jest trudno znaleźć wśród nich 
przedsięwzięcia w istotny sposób 
oddziałujące na wzrost kwalifi ka-
cji ludności, zapowiada, że cele 
programu, również w części współ-
fi nansowanej z EFS zostaną osiąg-
nięte.

Tekst: 
Agnieszka Iwanowska-Kędzierska
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W konferencji wzięli udział przed-
stawiciele europejskich podmiotów 
zaangażowanych we wdrażanie po-
mocy z funduszy strukturalnych, w 
tym eksperci z Komisji Europejskiej, 
ministerstw, agencji oraz reprezen-
tanci instytucji realizujących projek-
ty. Honorowym gościem konferencji 
była komisarz Danuta Hübner. 

Innowacyjność a strategia 
lizbońska

Konferencja w Grazu ukierunkowa-
na była przede wszystkim na pro-
mocję dobrych praktyk dotyczących 

innowacyjnych projektów. Unia 
Europejska zachęca państwa człon-
kowskie i regiony do uczenia się od 
siebie oraz do wymiany doświadczeń  
i rozpowszechniania najlepszych 
praktyk mających wpływ na rozwój 
gospodarczy. Tematyka konferencji 
nawiązywała do celów określonych 
w Strategii Lizbońskiej, zgodnie z 
którą Unia Europejska dąży do bu-
dowy dynamicznej i konkurencyjnej 
gospodarki opartej na wiedzy, zdol-
nej do zrównoważonego wzrostu, z 
większą ilością miejsc pracy oraz 
większą spójnością społeczną i po-
szanowaniem dla środowiska natu-

ralnego. Jednym z wyzwań, którym 
Europa musi sprostać, jest konku-
rencja produktów o niskiej cenie 
pochodzących z Azji. Europejskie 
produkty nie są w stanie konku-
rować z nimi pod względem ceno-
wym, dlatego niezbędne jest posta-
wienie na wzrost jakości oferowa-
nych produktów i usług. Wiąże się z 
tym większa innowacyjność, którą 
mogą umożliwić między innymi 
działania ukierunkowane na:   

- wzrost nakładów na naukę, co w 
perspektywie poprawi jakość zaso-
bów ludzkich, 

- współpracę wielu środowisk 
(zwłaszcza zwiększenie jakości 
współpracy przedsiębiorstw, in-
stytucji naukowych oraz lokalnych 
władz),

- umożliwienie wymiany doświad-
czeń (np. pomiędzy europejskimi 
regionami o podobnym charakte-
rze),

- promocję polityki innowacyjności, 
kultury innowacji i idei społeczeń-
stwa opartego na wiedzy, 

- stworzenie sprzyjających warun-
ków do wzrostu jakości produktów 
i usług.

Finansowanie, wiedza, 
współpraca

Uczestnicy  konferencji w Graz zo-
stali zapoznani z najlepszymi prakty-
kami tworzenia oraz wdrażania pro-
jektów, które niosą za sobą zmiany, 
wspierają innowacje i torują drogę 
nowoczesnym strategiom innowacji 
oraz rozwoju regionów.  Przedstawio-
ne zostały także narzędzia i techniki, 
które najlepiej się sprawdziły w two-
rzeniu oraz realizowaniu projektów 
w różnych regionach Europy. W tym 

Polskie projekty na konferencji 
w Grazu
W połowie  listopada ubiegłego roku, w austriackim Grazu, odbyła się IV 
Konferencja Best Practice, poświęcona promowaniu wymiany doświadczeń 
i rozpowszechnianiu najlepszych praktyk związanych z innowacyjnością. 
Wśród najlepszych projektów, zaprezentowanych w obecności komisarz Da-
nuty Hübner, znalazły się dwie inicjatywy wsparte w ramach działania 2.6 
ZPORR.

Delegacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (od lewej): Robert Abramowski  i  Marcin Jędrasik 
z  Departamentu Zarządzania Programem Transport oraz Aleksandra Kędzierska i Marta Cerkownik 
z Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego. Z prawej strony: Magdalena Buczek z 
Innovation Relay Centre w Stuttgarcie.
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swój region również pod względem 
turystycznym, w tym – kulinarnym. 
Główną atrakcją gastronomiczną 
okazały się potrawy z dyni. Podczas 
zwiedzania regionu uczestnicy kon-
ferencji, zostali zapoznani z historią 

produkcji oleju z dyni w miejscu 
gdzie surowiec ten jest produkowany 
(przy współudziale funduszy unijnych).  

Polskie projekty

Wśród najlepszych projektów prezen-
towanych na konferencji znalazły się 
także dwa projekty polskie z woje-
wództw: łódzkiego i małopolskiego, 

współfi nansowane przez Europejski 
Fundusz Społeczny w ramach dzia-
łania 2.6 Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Działanie 2.6  Regionalne strate-
gie innowacyjne i transfer wiedzy 

wspiera potencjał 
regionów w sferze 
innowacji. Projekty 
realizowane w jego 
ramach ukierunko-
wane są na podno-
szenie konkuren-
cyjności przedsię-
biorstw działających 
na regionalnym ryn-
ku, co może zostać 
osiągnięte przede 
wszystkim dzięki 
umocnieniu współ-
pracy pomiędzy 
sektorem badawczo- 
rozwojowym a go-
spodarką. W ramach 
działania podejmo-
wanych jest wiele 

inicjatyw zmierzających do budowa-
nia regionalnych systemów innowacji, 
w oparciu o Regionalne Strategie 
Innowacyjne lub Strategie Rozwoju 

Województw. Pro-
jekty realizowane 
w ramach działania 
2.6 ukierunkowa-
ne są  na promocję 
i współpracę po-
między sektorem 
badawczo-rozwojo-
wym, przedsiębior-
stwami oraz innymi 
podmiotami w celu 
transferu know how, 
technologii oraz 
rozwoju innowacji. 
W ramach działania 
realizowane są tak-
że projekty stypen-
dialne oraz stażo-
we, umożliwiające 
bliższą współpracę 
przedsiębiorców ze 
światem nauki. 
Projekt pt. „Trans-

formacja przemysłu tekstylno-odzie-
żowego z pracochłonnego w nauko-
wochłonny – LORIS TEX” realizo-
wany jest przez Instytut Badań nad 
Przedsiębiorczością i Rozwojem 
Ekonomicznym (EEDRI). Zaprezen-

celu konferencja została podzielona 
na trzy bloki tematyczne. Pierwszy 
z nich dotyczył tworzenia i rozwija-
nia projektów, które ukierunkowane 
są na współpracę sfery nauki oraz 
biznesu. Drugi skupił się na kwestii 
projektowania i im-
plementacji innowa-
cyjnych instrumentów 
fi nansowych. Ostatni 
blok ukierunkowany 
był na projekty doty-
czące społeczeństwa 
opartego na wiedzy. 
W ramach każdego z 
bloków zaprezento-
wane zostały najlep-
sze projekty współ-
fi nansowane przez 
Unię Europejską. 
Omówiono problemy 
i ewentualne sposoby 
ich naprawy. Konfe-
rencja, dzięki udzia-
łowi przedstawicieli 
wielu szczebli i róż-
nych instytucji, umożliwiła szerokie 
spojrzenie na zagadnienia związane 
z wdrażaniem funduszy struktural-
nych. Uczestnikom zaproponowano 
również możliwość 
obserwacji „namacal-
nych” wyników pro-
jektów realizowanych 
w różnych częściach 
regionu Styria.
Wschodnia część Sty-
rii jest znana z pro-
dukcji odnawialnej 
energii, a zwłaszcza 
z projektów domów 
samowystarczalnych 
pod względem pro-
dukcji energii, do 
których należą  mię-
dzy innymi Gemini 
House i Tanno-Ge-
mini Housing Project. 
Głównym budulcem 
domów jest drewno, 
obfi cie występujące 
w Styrii. Domy te 
wykorzystują ener-
gię słoneczną, przy czym na swoje 
ocieplenie zużywają  znacznie mniej 
energii  niż ilość, którą produkują. 
Nadmiar energii trafi a do państwo-
wej sieci elektrycznej.  
Gospodarze konferencji promowali 

Kunsthaus Graz (Centrum Sztuki Współczesnej) nazywane jest „przyjaznym 
obcym” (a friendly alien). Ta futurystyczna konstrukcja została zbudowana z 
okazji uznania miasta za Europejską Stolicę Kultury w 2003 roku. Kunsthaus 
jest znakiem rozpoznawczym dla Grazu i realizuje ideę tego miasta: syntezę 
pomiędzy tradycją a nowoczesnością.

Pan Józef Węgrzyn z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod-
czas prezentacji projektu E-klaster
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towała go Monika Fabińska z EEDRI. 
Budżet tego projektu opiewa na kwo-
tę 1 604 000 zł. Głównym jego celem 
jest wzmocnienie konkurencyjności 
regionu łódzkiego i jego atrakcyj-
ności inwestycyjnej, między innymi 
poprzez przekształcenie tradycyjne-
go przemysłu tekstylno-odzieżowe-
go w nowoczesny przemysł oparty 
na zaawansowanych technologiach. 
Projekt zakłada promocję wśród 

przedsiębiorców idei strategicznego 
myślenia ukierunkowanego na in-
nowacje oraz promocję zaawanso-
wanych technologii prowadzących 
do wzrostu jakości produktu. Dla 
realizacji tych celów niezbędne jest 
przeprowadzenie dokładnej diagno-
zy potrzeb innowacyjnych fi rm sek-
tora tekstylno-odzieżowego z wyko-
rzystaniem współpracy między jed-
nostkami badawczo-rozwojowymi, 

przedsiębiorstwami i administracją. 
Projekt zapewnia przepływ informa-
cji dzięki wielu działaniom, takim 
jak: seminaria, panele ekspertów, au-
dyty technologiczne, wizyty studyj-
ne, a także za pośrednictwem strony 
internetowej www.loristex.pl. Szansą 
dla przemysłu tekstylnego, wobec ta-
nich tekstyliów wyprodukowanych w 
Azji, jest produkcja wysoko wyspe-
cjalizowanych wyrobów, takich jak 
tekstylia medyczne, „inteligentne” 
(dostosowujące się do warunków 
panujących w otoczeniu) materiały, 
czy rozwijanie własnego wzornictwa 
(przykładem w tym względzie mogą 
być rozwiązania wypracowane we 
Włoszech i w Czechach). 
Drugim przykładem dobrej pol-
skiej praktyki jest projekt „E-klaster 

– Małopolski klaster informatyczny”, 
realizowany przez fi rmę Multimedia 
Communication sp z o.o. Budżet pro-
jektu wynosi 415 635 zł. Projekt za-
prezentowali: Józef Węgrzyn, dyrek-
tor Departamentu Funduszy Struktu-
ralnych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego oraz 
koordynator projektu – Marek Za-
borowski. Głównym celem przedsię-
wzięcia jest zwiększenie potencjału 
regionu w zakresie innowacji i tech-
nologii informacyjnych (IT), poprzez 
ustanowienie współpracy między 
sektorem badawczo-rozwojowym a 
biznesem. Projekt ten ukierunkowa-
ny jest na budowę sieci współpracy 
pomiędzy fi rmami branży IT a szko-
łami wyższymi oraz promocję ko-
operacji fi rm, uczelni i samorządów, 
w celu zwiększenia konkurencyjno-
ści regionu. Projekt dostarczył już 
wielu informacji na temat rynku IT 
oraz pomógł zdefi niować oczekiwa-
nia fi rm IT wobec instytucji szkole-
niowych. Główne działania  realizo-
wane w jego ramach to konferencje, 
programy stażowe, badania ankieto-
we, analiza małopolskiego rynku IT, 
budowa internetowej bazy ponad 300 
fi rm IT z regionu oraz wydawanie 
internetowego biuletynu dla fi rm IT 
(strona projektu: www.eklaster.org).

Tekst i zdjęcia:
Aleksandra Kędzierska, 
Wydział EFS

 

Gemini House – dom zaprojektowany i zbudowany jako przykład samowystarczalności 
w produkowaniu energii. Obraca się w kierunku słońca, aby w sposób optymalny wyko-
rzystać energię słoneczną. Produkuje więcej energii niż konsumuje, co ma duże znaczenie 
w dobie problemów energetycznych, zmian demografi cznych, rozwoju  miast i zmniejsza-
nia się ilości zasobów naturalnych.
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Całe terytorium Portugalii podlegało 

celowi 1, w ramach którego wspiera-

ne są regiony opóźnione w rozwoju. 

System wdrażania funduszy struktu-

ralnych objął 12 programów sektoro-

wych oraz 7 regionalnych. Poniższe 

programy sektorowe zarządzane były 

na poziomie centralnym i dotyczyły 

całego kraju:

1. Educação (Edukacja)

2. Emprego, Formação e desenvol- 

 vimento social (Zatrudnienie,  

 szkolenia i rozwój)

3. Ciência, Tecnologia, Inovação  

 (Nauka, technologia i innowacje)

4. Sociedade da informação (Społe- 

 czeństwo informacyjne)

5. Saúde (Zdrowie)

6. Cultura (Kultura)

7. Agricultura e rural desenvolvi- 

 mento (Rolnictwo i rozwój obsza- 

 rów wiejskich)

8. Pesca (Rybołóstwo)

9. Economia (Gospodarka)

10.  Acessibilidades e Transportes  

 (Dostępność i transport)

11. Ambiente (Środowisko)

12. Técnico Ajuda (Pomoc technicz-

 na)

Programami typowo regionalnymi, 

zarządzanymi i wdrażanymi na po-

ziomie regionalnym były:

1. Operacao Norte (program regio-

 nu Norte)

2. Centro 

3. Lisboa e Vale de Tejo (Lizbona 

 i dolina Tagu) - PORLVT

4. Alentejo – PORA

5. Algarve - PROALGARVE

6. Azores - PRODESA

7. Madeira – POPRAM

Priorytety tych programów obej-

mowały głównie inwestycje w infra-

strukturę, zdrowie oraz system edu-

kacji. Zintegrowane działania mające 

pobudzić ekonomiczny i społeczny 

rozwój podejmowane były m.in. na 

terenach restrukturyzowanych oraz 

obszarach wiejskich. Programy dla 

Madery i Azorów dostosowano do 

specyfi cznych warunków panujących 

na wyspach, głównie jeśli chodzi o 

transport, telekomunikację oraz za-

soby energetyczne.

Oprócz programów regio-

nalnych i sektorowych 

Portugalia w latach 2000 

– 2006 korzystała rów-

nież z pomocy w ramach  

inicjatyw wspólnoto-

wych, takich jak EQUAL 

(równość na rynku pra-

cy), LEADER+ (rozwój 

obszarów wiejskich), IN-

TERREG IIIA (program 

współpracy przyganicz-

nej między Portugalią a 

Hiszpanią), 4 programy 

międzynarodowe IN-

TERREG IIIB, wdraża-

ne regionalnie („Obszar 

Oceanu Atlantyckiego”, 

„Zachodnio-południo-

wa Europa”, „Zachod-

nie Morze Śródziemne”, 

„Azory/Madera/Wyspy 

Kanaryjskie”), INTER-

REG III C „Południowa 

Strefa” (międzyregional-

ny program współpracy), 

3 programy URBAN II 

dla sąsiadujących regio-

nów „Porto-Gondomar”, 

„Lisboa/Vale de Alcanta-

ra”, „Amadora/Damara-

Buraca”. 

Portugalia korzystała 

także ze środków Fundu-

szu Spójności, kierowa-

nych na projekty infra-

strukturalne z dziedziny 

ochrony środowiska (zaopatrzenie w 

wodę pitną, zapobieganie erozjom) 

oraz na inwestycje transportowe 

(drogi, tory kolejowe, porty, lotniska). 

Tekst i zdjęcia: 

Justyna Zembrzycka,

Wydział EFS

Rozwój regionalny w Portugalii 
w latach 2000–2006
Portugalia na okres 2000-2006 otrzymała prawie 26 miliardów 
euro z funduszy europejskich



Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Zarządzająca ZPORR

adres do korespondencji:
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
siedziba Departamentu:
ul. Chałubińskiego 8, Warszawa
tel. (22) 536 74 30, 536 74 31
faks: (22) 536 74 91
e-mail: sekretariatdrr@mrr.gov.pl

punkt informacyjny: (22) 536 74 86

w
w

w
.z

po
rr

.g
ov

.p
l

w
w

w
.fu

nd
us

ze
st

ru
kt

ur
al

ne
.g

ov
.p

l
eu

ro
pa

.e
u.




