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Szanowni Czytelnicy,

Realizacja przedsięwzięć wspieranych funduszami strukturalnymi stanowi obecnie jedno z najważniejszych 
zadań samorządu terytorialnego oraz podmiotów społecznych i gospodarczych. Informowanie o tym to istotny 
obowiązek spoczywający na wszystkich beneficjentach funduszy unĳnych. W ten sposób kształtowane są postawy
i poglądy szerokiego kręgu środowisk społecznych, a także poszerzana jest wiedza o efektach polityki strukturalnej 
Unii Europejskiej.

Prezentowany Państwu Biuletyn zawiera szereg informacji obejmujących przebieg prac w zakresie realizacji 
projektów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanych ze środków europejskich. 
Na podkreślenie zasługuje fakt sprawnej organizacji działań oraz wysokiego wskaźnika refundacji poniesionych 
wydatków.

Ze względu na zawansowany stan prac nad dokumentami propagującymi rozwój województwa w latach 
2007  - 2013, prezentujemy Państwu także omówienie głównych założeń Regionalnego Programu Operacyjnego 
wraz z wskaźnikami z procesu konsultacji społecznych.

Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

Waldemar Achramowicz
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Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 
jest tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności 
województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i prze-
strzennej jego obszaru, to jest stanowienie w nim warunków 
dla dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego, wzro-
stu potencjału i efektywności gospodarowania, kreowanie 
zdolności do skutecznej gospodarczej rywalizacji z otocze-
niem przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 
Skumulowanym efektem pochodnym tych działań winny 
być: wzmocnienie społeczno-gospodarczej roli wojewódz-
twa w kraju, wzrost zatrudnienia, zwiększenie dochodów 
mieszkańców i poprawa ich poziomu życia oraz zmniejsze-
nie różnic w rozwoju społecznym i gospodarczym pomiędzy 
obszarami.

Cele szczegółowe Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w lata 2007-2013:
- Poprawa atrakcyjności regionu kujawsko-pomorskiego jako ob-

szaru aktywności gospodarczej i społecznej w tym: zwiększenie 
dostępności komunikacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na uzyskanie spójności 
komunikacyjnej pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem, roz-
wój infrastruktury teleinformatycznej, ochrony środowiska 
i społecznej,

- Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego w tym: wzrostu przedsiębior-
czości, wzrostu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, 
większego zaangażowania potencjału naukowo-badawcze-
go województwa w jego rozwój gospodarczy,

- Lepsze wykorzystanie czynników endogenicznych w rozwoju spo-
łeczno-gospodarczym województwa, w tym walorów przyrod-
niczo-krajobrazowych, uzdrowiskowych, dziedzictwa kul-
turowego,

- Wspieranie przemian w miastach i na obszarach wymagających 
odnowy, w tym skierowanych na odnowę urbanistyczną 
i ożywienie społeczno-gospodarcze, rekultywację terenów 
zdegradowanych dla ich przywrócenia dla nowych funkcji,

- Wykorzystanie w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa 
kujawsko-pomorskiego odnośnych doświadczeń regionów UE.

Priorytet 1. Rozwój infrastruktury technicznej 
(o znaczeniu regionalnym i lokalnym)

Głównym celem priorytetu jest poprawa zagospodarowa-
nia województwa w infrastrukturę techniczną warunkująca 
przyśpieszenie jego społeczno-gospodarczego rozwoju, pod-
nosząca jego atrakcyjność dla aktywności społeczno-gospo-
darczej. W ramach priorytetu wspierane będą działania ukie-
runkowane na rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury 
transportowej, zintegrowanie regionalnego układu komuni-
kacyjnego i zespolenie go z krajowym system komunikacyj-
nym, w tym: 
● rozbudowę i unowocześnianie sieci dróg, głównie woje-

wódzkich, które razem z drogami krajowymi stanowią 
główny system powiązań transportowych regionu oraz 
dróg powiatowych i gminnych uzupełniających te po-
łą czenia,

● budowę obejść drogowych miast w ciągu dróg wojewódz-
kich dla zmniejszenia ruchu drogowego w ich centrach 
oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, budowę drogo-
wych obiektów inżynieryjnych, 

● unowocześnianie miejskich systemów publicznego transpor-
tu pasażerskiego w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców,

● wspieranie rozwoju transportu intermodalnego w zakre-
sie uruchomienia połączeń uznanych za strategiczne dla 
regionalnego systemu transportowego, zapewniającego 
zrównoważony rozwój systemu transportowego,

● unowocześnianie taboru kolejowego przewozów regio-
nal nych.

Zakładając, że konieczna poprawa połączeń komuni-
kacyjnych Bydgoszczy i Torunia jako miast rdzeniowych 
Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego będzie 
dokonywana w ramach przedsięwzięć wspieranych głównie 
z PO Infrastruktura i Środowisko, w ramach priorytetu RPO 
wspierane będą projekty uzupełniające te przedsięwzięcia.

Szczególne znaczenie dla ożywienia i wzrostu gospodar-
czego regionu będzie miało wsparcie rozwoju infrastruktury 
lotniska regionalnego w Bydgoszczy. Ponadto wsparcie mogą 
uzyskać lotniska lokalne. Wsparcie obejmie:
- rozbudowę i modernizację pasów startowych i dróg dojaz-

Trwają prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 

Szynobusem do sanatorium
Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 jest jednym 

z 16 programów regionalnych dla realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Dokument jest sporządzany przez zespół au-

torski w Biurze Programowania, w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Pierwsza wersja projektu RPO, 

wykonana dla realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, 26 października 2005 r. została przyjęta przez Zarząd Wo-

jewództwa i jako projekt wstępny skierowana do konsultacji społecznych. Wnioski i postulaty z konsultacji tej wersji oraz wytyczne 

wynikające z przyjęcia przez Radę Ministrów nowego dokumentu programowego na lata 2007-2013 - Narodowych Strategicznych 

Ram Odniesienia, są uwzględnione w wersji drugiej wstępnego projektu RPO, prezentowanej na www: kujawsko-pomorskie.pl /roz-

wój regionalny /programy operacyjne. 
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dowych do lotnisk, parkingów, obiektów obsługi pasaże-
rów i statków powietrznych, 

- wyposażenie w urządzenia w zakresie poprawy bezpieczeń-
stwa lotów i obsługi ruchu.

Wsparcie może uzyskać również rozwój infrastruktury 
żeglugi śródlądowej umożliwiającej wykorzystanie rzek dla 
celów żeglugi, w tym turystycznej żeglugi pasażerskiej 

Realizując postulaty Strategii Lizbońskiej, wspierany bę-
dzie rozwój infrastruktury ICT, umożliwiającej szybki i bez-
pieczny dostęp do internetu. Kontynuowane będzie wsparcie 
budowy regionalnej i lokalnej szerokopasmowej sieci te-
leinformatycznej, w tym centrów dostępu, wśród nich pu-
blicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP), włączenie 
instytucji publicznych do sieci, tworzenie zintegrowanych 
platform cyfrowych.

Zmierzając ku osiągnięciu standardów jakościowych sta-
nu środowiska przyrodniczego określonych dyrektywami 
UE, wynikających z Traktatu Akcesyjnego w zakresie ochro-
ny środowiska, jako celowe uznaje się działania skierowane 
na rozwój i unowocześnienie infrastruktury ochrony środo-
wiska i zapobiegania zagrożeniom. 

Priorytet obejmie działanie z zakresu gospodarki odpada-
mi komunalnymi wynikające z Planu Gospodarki Odpadami 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym: zapobieganie 
powstawaniu odpadów, odzysk odpadów których powstania 
nie można uniknąć, unieszkodliwianie odpadów. Wsparcie 
obejmie kompleksowe systemy gospodarowania odpadami 
komunalnymi obsługujące zbiorowości do 150 tys. mieszkań-
ców, w tym: działania prewencyjne, wdrażanie selekcjonowa-
nia i recyklingu odpadów, wtórnego ich zagospodarowania, 
selektywnej zbiórki odpadów, unieszkodliwiania odpadów. 
Wspierane będą projekty z zakresu rekultywacji składowisk 

odpadów, które zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. powinny być 
zamknięte do 2009 r.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 
do atmosfery (związanych z wytwarzaniem energii cieplnej 
dla celów bytowych i gospodarczych) wymaga wsparcia roz-
woju i modernizacji urządzeń infrastruktury cieplnej z wy-
korzystaniem nowoczesnych technologii, standardów ener-
gooszczędnych. 

Wykonując zobowiązania w zakresie wzrostu udzia-
łu w produkcji energii elektrycznej, energii pozyskiwanej 
ze źródeł odnawialnych, zakłada się wspieranie inwestycji 
zwiększających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: 
wiatru, biomasy, energii słonecznej, geotermalnej, wody pły-
nącej. Wspierane też będą inwestycje służące utrzymywaniu 
w sprawności funkcjonalnej urządzeń i obiektów ogranicza-
jących zagrożenie powodziowe, w tym regulacja cieków wod-
nych, budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych. 
Wsparcie uzyskają również projekty skierowane na zwiększe-
nie zasobów dyspozycyjnych wody, szczególnie na obszarach 
jej deficytu dla gospodarki rolnej, w tym budowa i moderni-
zacja małych zbiorników retencyjnych (wielozadaniowych) 
o pojemności mniejszej niż 5 mln m3. Na wsparcie mogą tak-
że liczyć inwestycje w zakresie reelektryfikacji na obszarach
wiejskich, tj. przesyłu energii o napięciu 10 kV. Dla poprawy 
atrakcyjności inwestycyjnej regionu kujawsko-pomorskiego, 
wspierane będą działania w zakresie uzbrojenia terenów pod 
inwestycje, ich promocja, w tym sporządzanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego.

Priorytet 2. Rozwój infrastruktury społecznej
Celem głównym tego priorytetu jest poprawa jakości 

i dostępności usług społecznych jako wyznaczników atrak-
cyjności miejsc zamieszkania poprzez inwestycje w infra-
strukturę społeczną. W ramach priorytetu zakłada się wspie-
ranie rozwoju i podwyższenia standardów usług infrastruk-
tury edukacyjno-wychowaczej. W sektorze szkolnictwa wyż-
szego wsparcie to obejmować będzie: budowę, rozbudowę 
i modernizację oraz wyposażanie obiektów dydaktycznych 
i laboratoryjnych szkół oraz placówek naukowo-badawczych 
i innych związanych z działalnością dydaktyczną i naukowo-
-badawczą w szkołach wyższych 

W ramach priorytetu zakłada się również możliwość re-
alizacji zadań, których przedmiotem jest modernizacja i pod-
niesienie poziomu wyposażenia placówek oświatowych po-
zostałych poziomów kształcenia (szkoły podstawowe, gim-
nazjalne i ponadgimnazjalne, przedszkola) oraz modernizacja 
i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej tych placówek. Wspar-
ciem objęty zostanie również rozwój infrastruktury jedno-
stek kształcenia ustawicznego.

Wspierany będzie rozwój infrastruktury ochrony zdro-
wia i pomocy społecznej, zapewniającej wysoki standard 
usług, wdrażanie nowych technik i procedur medycznych, 

Jednym z celów RPO jest unowocześnianie taboru kolejowego. Na zdjęciu 
Waldemar Achramowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go, w czasie prezentacji pierwszego szynobusu kursującego w regionie
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w tym: głównie rozbudowa i przebudowa szpitali, centrów 
diagnostycznych i innych zapewniających specjalistyczną 
opiekę medyczną, oraz wyposażenie ich w sprzęt medyczny, 
dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych. Wspar-
cie uzyska organizacja systemu ratownictwa medycznego, 
w tym: adaptacja i modernizacja zakładów opieki zdrowot-
nej dla potrzeb ratownictwa medycznego z dostosowaniem 
dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażanie oddziałów 
w sprzęt medyczny, zakup i wyposażenie w sprzęt medyczny 
środków transportu, organizacja i budowa systemu informa-
tycznego. 

Specyficzne walory przyrodnicze regionu, jakim są zaso-
by wód mineralnych i termalnych oraz borowiny, tradycje 
lecznictwa balneologicznego, rosnący popyt na usługi tego 
lecznictwa, zakładają zwiększenie znaczenia funkcji uzdro-
wiskowej w województwie kujawsko-pomorskim. W prio-
rytecie zakłada się wspieranie rozbudowy i modernizacji 
infrastruktury uzdrowiskowej Ciechocinka, Inowrocławia, 
Wieńca, a także wspieranie rozwoju funkcji uzdrowiskowych 
innych miejscowości i terenów posiadających walory i zasoby 
naturalne.

Dla wzbogacenia oferty usług wsparcie uzyska rozwój 
infrastruktury kultury i rekreacji o charakterze publicznym, 
w tym rozbudowa i modernizacja obiektów publicznych 
kultury, renowacja obiektów i zespołów zabytkowych z przy-
stosowaniem ich do funkcji kulturalnych i turystycznych, 
rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi 
aktywnych form wypoczynku, promocja zasobów i walorów 
środowiska przyrodniczego i kulturowego Szczególnie waż-
ne znaczenie będzie mieć wspieranie rozwoju infrastruktury 
wpływającej na zwiększenie roli województwa w życiu kul-
turalnym kra ju.

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury społecznej ukie-
runkowanej na świadczenie wysokiej jakości usług oraz 
zwiększenie dostępności usług zakłada wspieranie działań 
skierowanych na włączenie instytucji publicznych do sieci 
szerokopasmowych oraz wdrażanie usług elektronicznych 
w administracji publicznej, ochronie zdrowia, edukacji, kul-
turze. Ponadto wsparcie mogą uzyskać projekty zapewniające 
digitalizację zasobów danych, w tym o cechach informacji 
publicznej: aktów prawa lokalnego i decyzji administracyj-
nych, informacji o terenie w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego oraz innych regionalnych i lokalnych zaso-
bów mających bezpośredni wpływ na pozycję regionu na are-
nie międzynarodowej

Priorytet 3. Wzmocnienie konkurencyjności go-
spodarki

Priorytet dotyczy realizacji celu nadrzędnego programu 
w zakresie bezpośrednio odnoszącym się do gospodarki wo-
jewództwa oraz celów szczegółowych: „tworzenie warunków 
wzrostu konkurencyjności gospodarki województwa kujaw-
sko-pomorskiego” oraz „większe wykorzystanie czynników 

endogenicznych w rozwoju 
społeczno-gospodarczym 
województwa”.

Priorytet zakłada wspie-
ranie rozwoju instytucji oto-
czenia biznesu, zwiększania 
i zróżnicowania oferty ich 
usług adresowanych do 
przedsiębiorców, w szcze-
gólności wspieranie powsta-
wania nowych i wzmocnie-
nie kapitałowe istniejących 
instytucji finansowego
wsparcia przedsiębiorczości 
(funduszy pożyczkowych, 
poręczeniowych, funduszy 
na ekoinnowacje. Proponuje się wspieranie rozwoju sekto-
ra usług informacyjno-administracyjnych, w tym systemu 
obsługi inwestorów, dalszego rozwoju sektora usług dorad-
czo-szkoleniowych. Jak najszersza oferta usług dla przed-
siębiorców winna być dostępna przynajmniej w większości 
ośrodków powiatowych województwa, co znacząco winno 
zredukować dotychczasowe utrudnienia dla prowadzenia lub 
rozpoczynania działalności gospodarczej. 

Priorytet zakłada bezpośrednie wspieranie przedsiębior-
ców, w szczególności mikro przedsiębiorców, w zakresie bez-
pośredniego wsparcia projektów inwestycyjnych, przedsię-
wzięć ukierunkowanych na utrzymanie i tworzenie nowych 
miejsc pracy, na współdziałanie kooperacyjne, w tym two-
rzenie klastrów o zasięgu lokalnym i regionalnym. Wsparcie 
obejmie dotacje na zapoczątkowanie działalności gospodar-
czej (start-ups). Wspierane będą także przedsięwzięcia ukie-
runkowane na osiąganie przez firmy uznanych standardów
nowoczesności, m.in. uzyskiwanie przez nie certyfikacji
wytwarzanych produktów i świadczonych usług, certyfika-
cji w zakresie bezpieczeństwa i higieny procesów produkcyj-
nych, organizacji i zarządzania.

Priorytet zakłada bezpośrednie wsparcie przedsięwzięć 
inwestycyjnych przedsiębiorstw w zakresie ich dostosowy-
wania do wymogów ochrony środowiska i innych wymogów 
wynikających z regulacji wspólnotowych

Wzmocnienie potencjału sektora B+RT wymaga wspie-
rania przedsięwzięć ułatwiających współpracę pomiędzy 
przedsiębiorcami i placówkami sektora badań naukowych 
i zastosowania wyników badań w gospodarce, formowania 
ugrupowań składających się z przedsiębiorstw i wspierają-
cych je placówek naukowo-badawczych. Priorytet zakłada 
wspieranie rozwoju działalności jednostek organizacyjnych 
instytucji naukowo-badawczych ukierunkowanych na upo-
wszechnianie innowacji w gospodarce, m.in. organizacji cen-
trów innowacji, systemów informacyjnych promocji inno-
wacji, wspieranie rozwoju wyspecjalizowanych podmiotów 

Strona tytułowa RPO
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innowacyjnej aktywności jak: centra transferu technologii, 
parki przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości. 

Priorytet zakłada wspieranie promocji oferty towarowej 
i usługowej firm, wspieranie jej prezentacji na krajowych
i zagranicznych imprezach wystawienniczych i targowych, 
wspieranie działalności eksportowej. 

Priorytet zakłada wspieranie kreacji i promocji różno-
rodnych produktów turystycznych (w tym związanych 
z lecznictwem uzdrowiskowym, aktywnością kulturalną), 
wspieranie rozwoju infrastruktury usług turystycznych, or-
ganizacji systemów i centrów informacji oraz imprez i kam-
panii promocyjnych.

Zdecydowanie bardziej efektywnie winny być wykorzy-
stywane zasoby surowcowe kujawsko-pomorskiego rolnic-
twa. Zakłada się wspieranie przedsięwzięć jak najszerszego 
zagospodarowania płodów rolnych, przetwórstwa, umacnia-
nia ich rynkowej marki.

Priorytet 4. Odnowa miast i innych obszarów zdegra-
dowanych oraz ochrona zasobów przyrodniczych

Priorytet obejmuje wspieranie odnowy zdegradowanych 
części miast i wsi, w tym rewitalizację najczęściej starej, zde-
gradowanej zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej, hu-
manizację osiedli z wielkiej płyty, działania przywracające do 
współczesnego użytkowania i zagospodarowania tereny po-
-przemysłowe, po-górnicze i po-wojskowe.

Większość miast i wsi województwa kujawsko-pomor-
skiego odznacza się średniowieczną metryką. Najstarsze czę-
ści licznych miast Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej, 
Kujaw i Pomorza to często tereny o zdekapitalizowanej za-
budowie, zużytej infrastrukturze technicznej (komunalnej), 
niedostępne dla współczesnego transportu, a jednocześnie 
często posiadające cenne obiekty zabytkowej architektury 
(rezydencjonalnej, sakralnej, przemysłowej, technicznej) 
będącej dziedzictwem kulturowym. Są to dziś tereny często 
użytkowane ekstensywnie, nieadekwatnie do walorów ich lo-
kalizacji z punktu widzenia współczesnych działalności spo-
łeczno-gospodarczych. Priorytet zakłada wspieranie działań 
odnowy tego rodzaju fragmentów miast, przywracania ich 
wartości historycznych, unowocześniania ich zagospodaro-
wania infrastrukturalnego, podnoszenie standardu zamiesz-
kiwania ludności, wprowadzania do nich funkcji społeczno-
-gospodarczych typowych dla współczesnych miast. 

Specyficznymi terenami miast, ale również niektórych
wsi, jest zabudowa z tzw. wielkiej płyty. Osiedla o tym rodza-
ju zabudowy wymagają interwencji w struktury techniczne 
(termoizolacji, wymiany instalacji technicznej), ale przede 
wszystkim interwencji w struktury społeczne. Program za-
kłada wspieranie przedsięwzięć poprawiających stan tech-
niczny zabudowy takich osiedli (renowacyjnych), uzupeł-
niających ich struktury funkcjonalne z punktu widzenia jak 
najszerszych potrzeb egzystencjalnych ich mieszkańców.

Postęp naukowo-techniczny, konkurencja gospodarcza 
i wymogi współczesnego rozwoju, były głównymi przyczy-
nami zakończenia aktywności produkcyjnej wielu przedsię-
biorstw, zwłaszcza branż przemysłu chemicznego, spożyw-
czego, metalowego, górnictwa itp. Pozostały po nich tereny 
o różnym stopniu degradacji (środowiska, infrastruktury 
technicznej, społecznej) ale często bardzo atrakcyjnie usy-
tuowane w strukturach urbanistycznych. Priorytet zakłada 
wspieranie przedsięwzięć przywracających walory użytkowe 
takich terenów i ich adaptację dla nowych funkcji społeczno-
-gospodarczych.

Priorytet zakłada wspieranie przedsięwzięć przywracają-
cych do użytkowania zgodnego z wymogami współczesności 
terenów uprzednio użytkowanych przez siły zbrojne a prze-
kazanych do użytkowania cywilnego.

Realizując cel nadrzędny Strategii rozwoju województwa 
„...respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju” w ramach 
priorytetu wspierane będą projekty z zakresu zachowania 
różnorodności gatunkowej, ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochro-
nie środowiska przyrodniczego, w tym budowa infrastruktury 
edukacyjnej na obszarach prawnie chronionych, inwestycje 
związane z udostępnianiem i promocją obszarów chronionych 
jak: wyznaczanie i urządzanie szlaków turystycznych, budowa 
ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, zadaszeń, punktów wi-
dokowych, miejsc wypoczynkowych, które zabezpieczą przed 
presją turystów na cenne przyrodniczo obszary oraz zwiększą 
świadomość ekologiczną społeczeństwa. 

Priorytet 5. Rozwój współpracy międzyregionalnej
Głównym celem priorytetu jest wykorzystanie doświad-

czeń rozwoju społeczno-gospodarczego regionów UE dla 
poprawy konkurencyjności województwa kujawsko-pomor-
skiego. W ramach priorytetu wspierane będą: staże w mia-
stach/regionach bliźniaczych w tematyce związanej z odno-
wą / rewitalizacją miejską – kształcenie lokalnych operatorów 
przekształceń miejskich, wizyty studyjne, wspólne konfe-
rencje i warsztaty w w/w tematyce (programy, wymiany do-
świadczeń), wspólne kampanie informacyjne i promocyjne, 
tworzenie wspólnych studiów, analiz, badań, baz danych, 
portali, platform elektronicznych w w/w tematyce, wspólne 
przygotowywania strategii rewitalizacji obszarów miejskich 
przez miasta i regiony bliźniacze.

Priorytet 6. Pomoc techniczna
Skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych w du-

żej mierze zależy od zdolności administracyjnych instytucji 
zaangażowanych w proces wdrażania. Niezbędne są: od-
powiednio liczne i wykwalifikowane kadry pracowników,
zapewnienie niezbędnego wyposażenia technicznego dla 
sprawnej realizacji programu, systematyczne doskonalenie 
kwalifikacji pracowników zaangażowanych w jego. Istotnym
elementem dla efektywnego wykorzystania środków RPO 
będą działania informacyjne i promocyjne. 
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Przez kolejne miesiące Zespół Roboczy i zespół redak-
cyjny z Biura Programowania w Departamencie Rozwoju 
Regionalnego pracował nad sporządzeniem wstępnego pro-
jektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 26 października 
2005 r. wstępny projekt został przyjęty przez Zarząd Woje-
wództwa i skierowany do konsultacji społecznych, jako wer-
sja pierwsza programu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z 13 stycznia 2005 r. w sprawie trybu i terminów konsultacji, 
współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodo-
wego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii 
wykorzystania Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 10 poz. 74), 
I etap konsultacji społecznych wstępnego projektu Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego na lata 2007-2013 odbywał się poprzez:

● udostępnienie dokumentów na stronie internetowej Urzę-
du Marszałkowskiego (www.kujawsko-pomorskie.pl) (od 
dnia 4.11.2005 r.) wraz z kwestionariuszem uwag do pro-
jektu dokumentu,

● regionalną międzyśrodowiskową konferencję, która odby-
ła się w Toruniu 15 listopada 2005 r., 

● spotkania konsultacyjne w powiatach według ustalonego 
harmonogramu w okresie od 17.11.2005 r. do 2.02.2006 r.,

● inne spotkania, na których prezentowany był wstępny pro-
jekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 

15 listopada 2005 r. w Centrum Transferu Technologii 
w Toruniu odbyła się regionalna konferencja, inaugurująca 
cykl konsultacji programu, w której uczestniczyli przedsta-
wiciele różnych środowisk: samorządowych, naukowych, 
gospodarczych, organizacji pozarządowych itp. oraz przed-
stawiciele wojewody i jednostek administracji rządowej – ra-
zem 101 osób. Głos w dyskusji zabrało siedem osób.

Konferencje w powiatach zostały zorganizowane w opar-
ciu o zasadę partnerstwa. Inicjatorem spotkań był Marszałek 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a głównym orga-
nizatorem i zapraszającym partnerów społecznych i gospo-
darczych starosta lub prezydent miasta. Spotkania konsul-
tacyjne we wszystkich powiatach odbyły się w terminie od 
17.11.2005 r. do 2.02.2006 r. W 19 spotkaniach łącznie wzięło 
udział 821 osób, głos w dyskusji zabrało ponad 90 osób.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 był 
dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskie-
go. Załączono do niego kwestionariusz, za pomocą którego 
uwagi i wnioski do projektu dokumentu można przekazy-
wać drogą elektroniczną do Biura Programowania w Depar-
tamencie Rozwoju Regionalnego. Łącznie nadesłano pocztą 
elektroniczną bądź przekazano w formie pisemnej 27 kwe-
stionariuszy.

Ponadto wpłynęło 11 pism zawierających uwagi o różnym 
stopniu szczegółowości do projektu dokumentu.

Najwięcej uwag, wniosków i postulatów dotyczyło roz-
działów poświęconych priorytetom, kwestiom finansowym
oraz systemowi realizacji programu.

Pierwszy etap konsultacji społecznych wstępnego projektu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uprościć procedury
Prace nad wstępnym projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-

-2013 rozpoczęły się wraz z początkiem 2005 roku. 1 kwietnia 2005 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwa-

łę Nr 18/272/2005 w sprawie przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2007-2013 oraz powołał Zespół Roboczy do przygotowania RPO. 

Konsultacje w Wąbrzeźnie

Konsultacje w powiecie rypiń skim
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Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regional-
nego stanowi jeden z najważniejszych instrumentów służą-
cych pozyskiwaniu Funduszy Strukturalnych dla szerokiej 
gamy różnorodnych przedsięwzięć. Mając to na względzie, 
Polska Agencja Prasowa wydała specjalistyczną publikację o 
charakterze poradnikowo–informacyjnym przeznaczoną dla 
potencjalnych beneficjentów wsparcia pochodzącego z tran-
szy tego programu.

Książkę zredagowali dziennikarze PAP przy współpracy 
merytorycznej kompetentnych urzędników Ministerstwa 
Gospodarki i Pracy przekształconego już po wydaniu książ-
ki w Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ma ona na celu 
ułatwienie samorządom terytorialnym wszystkich szczebli 
uzyskanie pomocy za pośrednictwem Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Dzięki przejrzystej konstrukcji opracowania użytkownik 
znajduje czytelny obraz struktury ZPORR uwzględniający 
poszczególne priorytety i działania, a także zwięzłe wska-
zówki pomocne przy sporządzaniu wniosku aplikacyjnego. 
Całość uzupełniają dane teleadresowe uwzględniające jed-
nostki: zarządzające (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), 

pośredniczące (Urzędy Wojewódzkie), wdrażające (Urzędy 
Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy), płatnicze 
(Ministerstwo Finansów), monitorująco-kontrolne (Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego. 

Najczęściej postulowano:
− uproszczenie procedur wdrażania
− wprowadzenie wstępnej preselekcji projektów (zbyt duże 

koszty opracowywania projektów)
− skrócenie czasu rozpatrywania wniosków 
− zmianę systemu ogłaszania konkursów z konkursów za-

mkniętych na konkursy otwarte

− wprowadzenie “zawodowego” panelu ekspertów
− wprowadzenie jasnych, czytelnych kryteriów i zasad 

wyboru projektów - stabilność zapisów w trakcie trwania 
konkursów

− stosowanie dodatkowych kryteriów preferencyjnych dla 
obszarów prawnie chronionych (o ograniczonych możli-
wościach rozwoju)

− prefinansowanie, zaliczkowanie projektów
− skrócenie czasu przepływów finansowych.

Zmiana strategicznych dokumentów programowych na 
poziomie krajowym oraz modyfikacja Procedur przygotowania 
programów operacyjnych na lata 2007-2013 wymusiły opraco-
wanie II wersji wstępnego projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2007-2013. 2 marca 2006 r. jego II wersję przyjął Zarząd Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 9/205/06. 
Została ona przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego oraz do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Obecnie na stronie internetowej Urzędu Marszałkow-
skiego (www.kujawsko-pomorskie.pl) dostępny jest wstępny 
projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – wersja II. 
Załączono do niej kwestionariusz uwag do projektu doku-
mentu, poprzez który można przesyłać uwagi na adres Biura 
Programowania w Departamencie Rozwoju Regionalnego 
(biuro-programowania@kujawsko-pomorskie.pl), włączając 
się w II etap konsultacji społecznych.

Od lewej: Władysław Kubiak, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego, Jan Wadoń, dyrektor Departamentu rozwoju regional-
nego i Sławomir Wiertel, zastępca dyrektora Departamentu gospodarki 
i Infrastruktury

Agencyjne doradztwo
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- Jaka jest specyfika Państwa ośrodka?

- Działamy od 1991 roku jako jednostka Polskiego 
Związku Niewidomych. Jesteśmy nowoczesnym ośrod-
kiem dysponującym prawie 100 miejscami noclegowymi. 
Nasza misja to „Zdrowie i wypoczynek”. Przez cały rok 
prowadzimy turnusy leczniczo-rehabilitacyjne, w szcze-
gólności dla osób z dysfunkcją wzroku. Zapraszamy do nas 
również osoby chcące połączyć zabiegi lecznicze z relaksem 
i wypoczynkiem. W bazie zabiegowej nasi goście korzystają 
między innymi z kąpieli solankowych, okładów borowino-
wych, masaży, laseroterapii, inhalacji solankowych, kriote-
rapii, gimnastyki. 

- Zakończyli Państwo realizację projektu współ-
finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, którego war-
tość całkowita przekracza 2,7 miliona złotych. Jakie 
inwestycje udało się dzięki temu zrealizować? 

- Przede wszystkim powiększyliśmy bazę zabiegową 
i hotelową naszego ośrodka. Na parterze, w nowo wybu-
dowanej części, znalazły się gabinety zabiegowe wyposa-
żone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny, 
na piętrze do dyspozycji gości oddaliśmy dwanaście pokoi 

dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zain-
stalowanie panoramicznej windy znacznie ułatwiono takim 
osobom poruszanie się po ośrodku. Za pieniądze uzyskane 
w ramach ZPORR dociepliliśmy też cały budynek, rozbu-
dowaliśmy parking i stworzyliśmy grotę solną.

- Co kryje się pod tą nazwą?

- Grota solna to rodzaj inhalatorium. Osoby w niej prze-
bywające oddychają powietrzem zbliżonym do morskiego. 
Przyjemne wnętrze oraz klimat panujący w grocie sprzyja 
także relaksacji. W ramach jednego seansu korzystać z niej 
może do dziesięciu osób.

- Czy projekt mógłby być zrealizowany bez współ-
finansowania ze strony Unii Europejskiej?

- Gdyby nie możliwość skorzystania z funduszy euro-
pejskich, z całą pewnością nie byłoby nas stać na realiza-
cję tak wielu zadań w tak krótkim czasie. Ponad 74 procent 
wydatków kwalifikowanych projektu refundowana jest ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
co stanowi niebagatelną kwotę wynosząca ponad 2,2 milio-
na złotych. Dodatkowo otrzymaliśmy wsparcie z budżetu 
państwa w wysokości blisko 239 tysięcy złotych. Tylko dzię-
ki tym środkom stało się możliwe to, co do niedawna wyda-
wało się zupełnie nierealne.

- Skąd pomysł, by projekt zrealizować ze środków 
Unii Europejskiej?

- Mieliśmy już pewne doświadczenie w pozyskiwaniu 
środków pochodzących głównie z Państwowego Funduszu 

Chrapka na staw

- Za pieniądze uzyskane w ramach ZPORR zainstalowaliśmy windę, 
dociepliliśmy budynek i stworzyliśmy grotę solną – mówi Wacława Kaczmarek, 

dyrektor Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego PZN „Eden” im. Mariana Mikołaja Kaczmarka w Ciechocinku

Wacława Kaczmarek, dyrektor „Edenu”

Prace nad modernizacją i rozbudową „Edenu” trwały kilkanaście miesięcy. 
W tym czasie między innymi wybudowano grotę solną, zamontowano 
panramiczną windę, wyposażono gabinety w sprzęt diagnostyczny i re-
habilitacyjny, przystosowano pokoje dla niepełnoprawnych 
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wielkość wsparcia 
była tam jednak zdecydowanie mniejsza. Poza tym trzeba 
było zabezpieczyć wkład własny w wysokości 50 procent 
wartości projektu, co nie zawsze było łatwe. W listopadzie 
2003 roku wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego 
o rozbudowę bazy zabiegowej ze środków PFRON. Do-
tychczasowa baza nie miała stałego miejsca, znajdowała się 
w różnych częściach ośrodka, także na piętrach, co znacznie 
utrudniało do niej dostęp. Nasz wniosek się spodobał i po-
jawiła się szansa na uzyskanie ponad pół miliona złotych. 
Mieliśmy jednak kłopoty ze znalezieniem kolejnych 500 ty-
sięcy, które były warunkiem otrzymania dofinansowania.
Tak się jednak szczęśliwie złożyło, że 1 maja 2004 roku Pol-
ska przystąpiła do Unii Europejskiej i pojawiła się możli-
wość skorzystania z funduszy strukturalnych. W czerwcu 
2004 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go ogłosił konkurs na działanie 3.5.2 w ramach ZPORR. 
Była to dla nas ogromna szansa nie tylko na zrealizowanie 
dotychczasowego projektu, ale także na znaczne jego posze-
rzenie, między innymi o zakup całego wyposażenia.

- Jak poradzili sobie Państwo z przygotowaniem 
poprawnego wniosku aplikacyjnego, co przez wielu 
uznawane za sprawę dość skomplikowaną? 

- Sporządzenie wniosku zleciliśmy profesjonalnej fir-
mie. Umowa przewidywała zapłatę jedynie w przypadku 
akceptacji wniosku. 

- Co w trakcie realizacji projektu przysparzało 
najwięcej problemów? 

- Najwięcej trudności związanych było z bieżącym fi-
nansowaniem inwestycji. Najpierw musieliśmy wyłożyć 
pieniądze, by później uzyskać ich refundację. Nie zawsze 
było to łatwe. Wynika to jednak z ogólnych zasad funkcjo-
nowania funduszy strukturalnych i trzeba się do tego przy-
zwyczaić.

- Jak układała się współpraca z instytucjami zaan-
gażowanych we wdrażanie ZPORR w województwie?

- Nasz wniosek był jednym z pierwszym, jakie zosta-
ły złożone w ramach ZPORR w województwie. Myślę, że 
my wszyscy, zarówno osoby zatrudnione w urzędach jak 
i beneficjenci, dopiero się wtedy uczyliśmy. Zawsze jed-
nak mogłam liczyć na serdeczność i fachową pomoc osób 
zajmujących się funduszami w Urzędzie Marszałkowskim 
i Urzędzie Wojewódzkim.

- Projekt został zrealizowany, można więc mówić 
o sukcesie. Tym większym, jeśli weźmie się pod uwa-
gę fakt, że nie są Państwo dużą jednostką. 

- Wydaje mi się, że zawsze najważniejsze są chęci. Można 
mieć dostęp do wiedzy i z niej nie korzystać. Ważne jest też 

pozytywne nastawienie. Kiedy podejmuję działanie, zawsze 
zakładam, że osiągnę swój cel. Poza tym na sukces trzeba 
zapracować. Nie osiągnie go nigdy ten, kogo już na wstępie 
przeraża rozmiar przedsięwzięcia. Realizacja takiego pro-
jektu jak nasz to ciężka praca. Wymagana jest duża liczba 
dokumentów, wielu spraw należy dopilnować. Z doświad-
czenia wiem, że trudno pójść na urlop nie myśląc o pro-
jekcie i aktualnych problemach z nim związanych. Nagrodą 
jest jednak wielka satysfakcja z efektów.

- Jakich wskazówek udzieliłaby Pani osobom, któ-
re chciałyby realizować podobne projekty? 

- Przede wszystkim każdy, kto ma taką możliwość powi-
nien złożyć wniosek. Przedtem należy jednak przeanalizo-
wać swoją działalność pod kątem zadań, które mogłyby uzy-
skać dofinansowanie. Konieczne jest także ciągłe śledzenie
zmieniających się przepisów i ogłoszeń o konkursach. Do-
stęp do tych informacji jest, jak sądzę, łatwiejszy niż w roku 
2004, kiedy my składaliśmy wniosek, ale większa jest też 
chyba konkurencja ze strony innych podmiotów starających 
się o dofinansowanie.

- Życie nie znosi pustki. Czy planuje Pani już ja-
kieś nowe przedsięwzięcia projektu?

- Marzy mi się wybudowanie basenu i powiększenie 
bazy zabiegowej z tym związanej. Wokół ośrodka jest jesz-
cze spory teren do wykorzystania. Może zrobimy staw ryb-
ny, a wokół niego domki letniskowe?

rozmawiał Maksymilian Wolarz

W Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Eden” można korzystać z różnych 
zabiegów, m.in. z inhalacji
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W ramach działań mających na celu popularyzację 
wiedzy o Zintegrowanym Programie Operacyjnym 
Rozwoju Regionalnego, a także o wspieranych przez 
fundusze strukturalne działaniach realizowanych na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Zarząd 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy współ-
udziale Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, pod-
jął inicjatywę zorganizowania wśród młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych „Konkursu wiedzy o ZPORR”.

● Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Unii 
Europejskiej oraz o polityce regionalnej realizowanej 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przy 
wsparciu funduszy strukturalnych UE. Chcemy także 
przybliżyć zagadnienia dotyczące priorytetów rozwo-
ju województwa w latach 2007-2013 w ramach polity-
ki strukturalnej UE.

● Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach: 
1. rejonowym, który zostanie przeprowadzony 5 czerw-

ca 2006 r.
2. wojewódzkim, który odbędzie się 29 września 2006 r.

Szczegóły dotyczące organizacji i przeprowadzenia 
konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursowym 
przyjętym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Po-
morskiego. Regulamin ów dostępny jest na stronie in-
ternetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszał-
kowskiego: www.kujawsko-pomorskie.pl, w zakładce 
Fundusze strukturalne /ZPORR/ Promocja ZPORR.

Na zwycięzców czekają nagrody, między innymi laptop.

Rusza konkurs wiedzy o ZPORR dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Laptop dla zwycięzcy

W ramach wszystkich konkursów wpłynęło 701 wniosków o dofinansowanie projektów, z czego 197 decyzją Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego ostatecznie otrzymało wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Zaowocowało to prawie stuprocentowym wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
przeznaczonych na rozwój Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Ze względu na możliwość pojawienia się oszczędności poprzetargowych Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
utworzył w ramach większości działań Priorytetu I i III ZPORR listy rezerwowe projektów, których sfinansowanie będzie
możliwe w momencie posiadania środków. 

Projekty w rezerwie
W latach 2004-2005 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadził siedem konkursów w ramach 

wszystkich działań Priorytetu I i III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem działania 3.4). 

Konkursy te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów naszego województwa, co potwierdza liczba wniosków zło-

żonych w odpowiedzi na nabór projektów.
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Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Inowrocławiu zakresem usług dorównuje zakładom szcze-
bla wojewódzkiego, to jest szpitalom wojewódzkim w Byd-
goszczy, Toruniu i Włocławku, ale konstrukcyjnie przesta-
rzała i wyeksploatowana aparatura rentgenowska z trudem 
spełniała warunki stawiane aparaturze nowej generacji. Za-
stąpienie zdekapitalizowanego sprzętu aparatem rentgenow-
skim cyfrowym z możliwością wizualizacji (obróbka cyfrowa 
zdjęć, archiwizacja na płytach CD) spowodowała podniesie-
nie jakości usług, zwiększenie wykrywalności zachorowań, 
znaczenie obniżyło koszty diagnostyczne i przyczyniło się do 
zwiększenia liczby specjalistycznych badań. Dla wielu cho-
rych to po prostu szansa na życie.  

Dzięki projektowi, co chyba najważniejsze, wskaźnik 
zachorowalności powinien spaść o 15 procent. Stworzenie 
wyposażonego w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny - 
między innymi w cyfrowy aparat RTG - Centrum Radio-
logii przyczyniło się do polepszenia dostępu do wysokiej 
jakości podstawowej opieki medycznej na obszarach wiej-
skich i w małych miastach. Ponadto dzięki inwestycji utrzy-
mane zostały dotychczasowe miejsca pracy, czyli 31,5 etatu 
(6,5 etatu-lekarze, 18 etatów-technicy radiologii, 7-pozosta-
łe). Stworzone też zostały nowe miejsca pracy: 1,5 etatu-leka-
rze, 1 etat-technik radiolog. Istotne też, iż nastąpi obniżenie 
kosztów stałych ośrodka zdrowia z uwzględnieniem wskaź-

nika inflacji o cztery setne procenta w dwa lata po realizacji
inwestycji. Realizacja tych celów doprowadzi do zwiększenia 
poziomu spójności społeczno-gospodarczej Inowrocławia 
i okolic.

Dofinansowanie w ramach ZPORR pozwoliło wyposażyć
Centrum Radiologii w system Digital Diagnost. Za unĳne
fundusze kupiono między innymi cyfrowy, płaski detektor, 
stację roboczą do automatycznej obróbki i przeglądania zdjęć, 
cyfrowy wielozadaniowy statyw z pojedynczym detektorem 
do wszystkich zastosowań w radiografii, stół pacjenta jed-
nostronnie mocowany z regulowaną wysokością, generator 
wysokiego napięcia sterowny mikroprocesorowo z funkcją 
kalkulacji dawki promieniowania i kamerę do przetwarzania 
obrazu w związki detektora.

Cyfrowy system obrazowania spowodował istotne zmia-
ny na lepsze w infrastrukturze i organizacji zakładu radio-
logii: w szybkości uzyskania badań, prezentacji wniosków 
badań i ich archiwizacji, w możliwość przesyłania obrazów 
pomiędzy szpitalami w celu konsultacji trudnych przypad-
ków, w jakości uzyskiwanych obrazów RTG. Poza tym no-
woczesny sprzęt daje zdjęcia dużo lepszej jakości. Nieuda-
nych prześwietleń nie trzeba więc powtarzać, co wpłynęło 
na zmniejszenie dawki promieniowania otrzymanej przez 

Dzięki funduszom ze ZPORR w Centrum Radiologii w Inowrocławiu 
więcej badań, lepsza wykrywalność zachorowań i nowe miejsca pracy

Szansa na życie
15 października 2005 roku powiat inowrocławski zakończył realizację projektu „Centrum Radiologii w Inowrocławiu”. Celem 

przedsięwzięcia była przebudowa dotychczasowego Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Publicznym Specjalistycznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu. Za pojęciem „przebudowa” kryje się wyposażenie Zakładu w nowoczesny sprzęt radiologicz-

ny oraz adaptacja pomieszczeń. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce. Realiza-

cja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości usług medycznych oraz do utrzymania dotychczasowych i stworzenia nowych 

miejsc pracy.

Krzysztof Lewandowski, kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii PS 
ZOZ w Inowrocławiu, podczas prezentacji możliwości badań dla pacjen-
tów z ciężkimi obrażeniami ciała

Całkowita wartość projektu: 1 628 552,00

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 1 220 926,50 75,00 %

Krajowe środki publiczne 
(ogółem) 406 975,50 25,00 %

Budżet państwa (ogółem) 162 790,20 10,00 %

JST – budżet powiatu 44 185,30 15,00 %

Razem wydatki 
kwalifikowalne 627 902,00 100%
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pa cjenta. Zmniejszyło się też zużycie aparatury RTG. Po-
nadto cyfrowa obróbka pozwala z jednej ekspozycji uzyskać 
obraz tkanek miękkich i kostnych. Kolejna sprawa to zmniej-
szenie wyników fałszywie dodatnich, na przykład w rozpo-
znaniu rozedmy płuc

Istotną kwestią w działalności Centrum radiologii, tym 
razem ekonomiczną, jest archiwizacja badań cyfrowych na 
płytach CD. Przyczyniła się ona do eliminacji kosztów fil-
mów i odczynników, zmniejszenia kosztów operacyjnych 
o około 90 procent, skrócenia czasu zapisu obrazu, obniżenia 
kosztów archiwizacji badań, zmniejszenia powierzchni po-
trzebnej na archiwum, a także do zwiększenia trwałości i od-
porności wyników badań na warunki zewnętrzne.

Jako datę narodzin radiografii medycznej przyjmuje
się dzień 23 stycznia 1896 roku, w którym profesor Roe-
ntgen na posiedzeniu Towarzystwa Fizyczno-Lekarskiego 
w Würzburgu przedstawił wyniki badań doświadczalnych. 
Zwrócił uwagę na fakt, że sucha klisza fotograficzna była
wrażliwa na promienie X przenikające cienkie warstwy 
drewna, papieru i cyny płatkowej. Na zakończenie swego 
epokowego referatu Roentgen zrobił radiogram ręki lekarza 
anatomii. Wyraził przy tym nadzieję, że w przyszłości będzie 
można prześwietlać większe odcinki ciała człowieka w celu 
wykrycia zmian chorobowych. W 1901 roku otrzymał na-
grodę Nobla. W tym czasie w szpitalu w Hamburgu otwarto 
pierwszą pracownię radiologiczną.

Studziesięcioletni okres rozwoju radiografii medycz-
nej można podzielić na trzy etapy: pionierski, radiografii
klasycznej i radiografii cyfrowej. Pierwszy etap był bardzo
trudny, gdyż radiografia nie dysponowała żadnym zapleczem
technicznym. Wszystkie urządzenia i akcesoria pomocni-
cze trzeba było wykonać we własnym zakresie. Pierwsze 
radiogramy robiono za pomocą mało wydajnych urządzeń 
induktorowych, zasilanych prądem z akumulatora. Sprzęt 
ten nie zabezpieczał przed promieniowaniem X i wysokim 
napięciem. Stanowił poważne zagrożenie chorych i osób 
obsługujących aparaturę. Zdjęcia wykonywano na płytach 
szklanych, pokrytych z jednej strony warstwą emulsji foto-
graficznej. Był to materiał łamliwy, ciężki, mało kontrastowy.
Prymitywne zaplecze techniczne sprawiało, że zdjęcia trzeba 
było eksponować bardzo długo, a uzyskane radiogramy sta-
ły na niskim poziomie. Zrobienie zdjęcia dłoni na przykład 
trwało 30 sekund. Obecnie trwa jedną setną sekundy. 

Postęp w radiografii medycznej uwidocznił się w czte-
rech zasadniczych kierunkach:
• konstrukcja lampy rentgenowskiej - od laboratoryjnej 

lampy Crookesa do lamp z wirującą anodą pozwoliła na 
skrócenie czasu ekspozycji i uzyskiwanie radiogramów 
onieosiągalnej do tej pory ostrości.

• konstrukcja aparatury rentgenowskiej - w 1914 roku in-
duktor został zastąpiony przez transformator wysokiego 

napięcia. Udoskonalano zasilacze rentgenowskie i sys-
temy sterujące, by poprawić wartość i kształt wysokiego 
na pię cia.

• produkcja błon radiograficznych - od płyt szklanych do
technologii opartej o emulsję rentgenowską z kryształów 
płytkowych.

• produkcja folii wzmacniających - od wolframianu wap-
nia jako luminoforu do folii z luminoforem pierwiastków 
ziem rzadkich o 4-krotnie wyższej czułości. 

Radiografia klasyczna jest metodą, która dokumentuje
badania radiologiczne za pomocą zdjęć. Na czoło wysuwają 
się dwie zasadnicze cechy obrazu: rozróżnialność i ostrość 
spostrzeganych szczegółów. O dobrych rezultatach uzyski-
wanych radiogramów decydują: pełnowartościowy materiał 
zdjęciowy, poziom techniczny pracowni, przygotowanie 
i ułożenie pacjenta, ustalenie odległości lampa-kaseta, ozna-
czenie zdjęcia, ustawienie układu lampa-pacjent-kaseta, 
prawidłowa obróbka chemiczna naświetlonej błony rentge-
nowskiej, prowadzenie programu zapewnienia jakości.

Pojawienie się w latach 1970 w zakładach radiologicz-
nych urządzeń do tomografii komputerowej wprowadziło
nowy, cyfrowy system obrazowania. Najważniejszą cechą 
różniącą cyfrowy zapis obrazu od zapisu klasycznego jest 
możliwość przetwarzania danych, wielokrotne drukowanie 
i archiwizowanie obrazu, przesyłanie obrazów na odległość. 
W 1984 roku pojawiło się wiele doniesień przewidujących, 
że na początku XXI wieku około 75 procent zakładów radio-
logii będzie posługiwać się wyłącznie radiografią cyfrową.
Proces wdrażania tych ambitnych planów przebiega jednak 
znacznie wolniej. Główną przyczyną jest pozyskanie środ-
ków na taką inwestycję. Ceny urządzeń, koszt ich instala-
cji i codziennej obsługi przekraczają możliwości finansowe
wielu placówek ochrony zdrowia. Niemniej zalety radiogra-
fii cyfrowej, dotychczasowe doświadczenia w tej dziedzinie
oraz dynamiczny postęp elektroniki i informatyki pozwalają 
przewidywać, że cyfrowy zapis obrazu w dużym stopniu bę-
dzie decydował o poziomie radiologii w XXI wieku.

Od Roentgena do tomografu 

Przyrząd umożliwiający kontrolę jakości zestawu Digital Diagnost.
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Uczestnicy projektów otrzymają wsparcie unĳne w po-
staci możliwości bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach ję-
zykowych i zawodowych. Do tej pory dzięki środkom z EFS 
ze wsparcia skorzystało ponad 11 tysięcy osób, w tym pracu-
jące osoby dorosłe, studenci UMK, rolnicy oraz osoby zagro-
żone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. 
Od 20 lutego br. do chwili obecnej WUP w Toruniu podpisał 
11 umów na dofinansowanie realizacji projektów w ramach
edycji 3/2005, działanie 2.1 na łączną kwotę 4550340,93 zł.

Instytucje, które podpisały umowy: 
● Zakład Doskonalenia Zawodowego - projekt „Spawanie 

wg norm europejskich – szkolenia zawodowe dla osób pracu-
jących”, 

● Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsię-
biorców - projekt „Język bez barier”, 

● Gmina Rogowo - projekt „Pracujący uczą się języków 
obcych”, 

● Gmina Miasta Toruń - projekt „Budowa systemu prze-
pływu informacji o rynku pracy w Toruniu”, 

● Studium Biznesu i Języków Obcych - projekt „Języki 
obce drogą do awansu zawodowego pracowników bran-
ży administracyjnej, turystyki i służb medycznych”, 

● Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu 
Wąbrzeskiego - projekt „Opanowanie technik informa-
tycznych i języka obcego Twoją szansą na sukces”, 

● Akademia Szybkiej Nauki - projekt „Doskonalenie 
kompetencji osobistych”,

● SCOLA Krzysztof Kopyciński - projekt „English First 
– nowoczesna metoda nauki języka angielskiego łączo-
na z programem on-line”, 

● Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "PARTNER" w 
Bydgoszczy - projekt „Nowe kwalifikacje dla kadry do-
radców rolniczych z regionu kujawsko – pomorskiego,

● Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - projekt „Języki 
obce drogą do sukcesu w biznesie i administracji”,

● Akademia Szybkiej Nauki - projekt „Umiejętności ję-
zykowe i komunikacyjne szansą rozwoju regionu ku-
jawsko – pomorskiego”. 

Wśród projektów, którym Wojewódzki Urząd Pracy 
w Toruniu przyznał dofinansowanie z EFS i budżetu pań-
stwa znajdują się m.in. projekty z zakresu: 
■ szkoleń językowych, w tym projekt, w ramach którego 

uczestnik będzie mógł jednocześnie uczyć się dwóch wy-

branych przez siebie języków obcych oraz jeden projekt 
z zakresu nauki języka angielskiego metodą on-line.

■ szkolenia dla doradców rolniczych pozwalające rozszerzyć 
działalność doradczą poza sferę technologiczną.

■ szkolenia zawodowe z zakresu nowoczesnych technik spa-
wania w osłonach gazowych jako najbardziej zaawansowa-
nego i powszechnie stosowanego.

■ szkolenia z zakresu technik sprzedaży, negocjacji oraz ko-
munikacji.

■ doradztwa zawodowego.
■ szkolenia dla pracowników socjalnych.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał 
umowę z Gminą Miasta Toruń o dofinansowanie ze środków
unĳnych i budżetu państwa realizacji projektu badawczego,
którego celem jest wypracowanie efektywnego i trwałego sys-
temu przepływu informacji pomiędzy instytucjami posiada-
jącymi informacje na temat lokalnego rynku pracy oraz mają-
cymi wpływ na kształt ofert edukacyjnych i szkolenio wych. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą zgła-
szać się bezpośrednio do instytucji szkoleniowych, które 
realizują projekt i prowadzą nabór uczestników mogących 
wziąć udział w szkoleniach. Lista rankingowa projektów, re-
komendowanych do realizacji zamieszczona jest na stronie 
internetowej www.wup.torun.pl/efs.

Większość wniosków aplikacyjnych z regionu złożonych w ubiegłym roku 
dotyczyła nauki języków obcych i doskonalenia zawodowego

Angielski za darmo
W odpowiedzi na konkurs edycji 3/2005 ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 2.1, 

złożono 40 wniosków aplikacyjnych na łączną kwotę 16 377 715,18 zł. W lutym br. pozytywnie zaopiniowano i rekomendowano do 

realizacji 13 projektów w ramach działania 2.1. Wartość projektów wynosi 5 235 030, 40 zł. Łącznie wsparciem objętych zostanie 

prawie 2,3 tysiąca osób i 11 instytucji z naszego regionu.

Michał Zaleski, Prezydent Torunia oraz Adam Horbulewicz, dyrektor WUP 
w Toruniu podpisują umowę na dofinansowanie realizacji projektu ba-
dawczego
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W wyniku konkursu ogłoszonego 9 listopada 2005 r. 
przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (edycja 
4/2005) na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji
projektów w ramach działania 2.3 „Reorientacja zawodowa 
osób odchodzących z rolnictwa” rekomendowano do realizacji 
jeden wniosek o wartości 1 209 929,93 zł. 9 marca br. dy-
rektor WUP w Toruniu podpisał umowę z Centrum Edu-
kacji i Kultury ZENIT na dofinansowanie realizacji projek-
tu „Zbierz plony swojej wiedzy”. Projekt zakłada następujące 
formy wsparcia: usługi doradcze, pośrednictwo pracy, po-
radnictwo zawodowe, kurs kosmetyczny, kurs motywacyj-
ny. Ponadto w ramach projektu przeprowadzone zostaną 
m.in. szkolenia: opiekun osób starszych, florystyka, prowa-
dzenie małej gastronomii, grafik komputerowy, masażysta,
projektant stron internetowych.

Powyższy projekt skierowany jest do mieszkańców tere-
nów wiejskich i miast do 20 tysięcy mieszkańców, rolników 
i domowników, z wyłączeniem emerytów i osób zareje-
strowanych jako bezrobotne oraz innych osób zatrudnione 
w rolnictwie, które chcą podjąć zatrudnienie w sferze poza-
rolniczej. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 
368 osób, w tym 210 kobiet. 

Od lewej: Józef Sosonowki, Wójt Gminy Rogowo i Adam Horbulewicz, 
dyrektor WUP w Toruniu podpisują umowę na dofinansowanie projektu
„Pracujący uczą się języków obcych”

Wdrażanie EFS w Polsce
30 marca br. w Bydgoszczy odbyła się Konferencja „Roz-

wój Zasobów Ludzkich- doświadczenia wdrażania Europej-
skiego Funduszu Społecznego w Polsce”, której celem było 
podsumowanie pierwszego okresu wdrażania EFS. Konfe-
rencja zorganizowana została przez Departament Zarządza-
nia EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego we współpracy 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu i stanowiła część 
szerszego projektu informacyjno-promocyjnego EFS, na któ-
ry, oprócz konferencji ogólnopolskiej, składają się między in-
nymi 22 konferencje regionalne organizowane we wszystkich 
województwach.

Podczas konferencji zostały przedstawione osiągnięcia In-
stytucji Zarządzającej i Beneficjentów Końcowych (Instytucji
Wdrażających) zaangażowanych we wdrażanie EFS w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim, tj. Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Toruniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, Kuratorium Oświaty, Regionalnego Ośrodka 
Szkoleniowego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na 
konferencji przedstawiono również przykłady projektów 
Ostatecznych Odbiorców w ramach „dobrych praktyk”. Na-
stępna konferencja z tego cyklu odbędzie się w sierpniu br. 
w Toruniu.

W dniach 1 i 2 marca br. Wojewódzki Urząd Pracy w To-
runiu gościł ekspertów zagranicznych Projektu Twinnin-
gowego (Kati Torniainen i Riikkę-Marię Turkia z fińskiego
Ministerstwa Pracy) oraz przedstawicieli Departamentu Za-
rządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Kamilę 
Partykę, Malę Bielawską i Dorotę Domańską). 

Celem wizyty było zidentyfikowanie działań, dzięki któ-
rym na poszczególnych etapach wdrażania Działań EFS, 
WUP w Toruniu osiąga, w opinii Instytucji Zarządzającej, 
wyniki lepsze niż większość Wojewódzkich Urzędów Pracy. 
Uzyskane przez ekspertów informacje mają posłużyć opi-
sowi dobrze funkcjonujących metod pracy jako przykładu 
dobrych praktyk z zakresu wdrażania EFS, pozwalających na 
sprawne wdrażanie na terenie całego kraju.

Finki w Toruniu

W konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji oraz organi-
zacji zaangażowanych we wdrażanie EFS, reprezentanci publicznych służb 
zatrudnienia, przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczelni wyż-
szych, Starostw Powiatowych, Urzędu Wojewódzkiego i projektodawcy
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Do tej pory Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 
podpisał w:

● Działaniu 2.1 ZPORR
- 38 umów na kwotę 19 567 986, 24 zł,

● Działaniu 2.3 ZPORR
- 8 umów na kwotę 3 506 072,10 zł,

● Działaniu 2.4 ZPORR
 -1 umowę na kwotę 1 135 015,37 zł.
Łącznie ww. Działań pomocą zostało lub zostanie 
objętych 13 003 osób.

Podsumowanie stanu wdrażania
W marcu i kwietniu br. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził w WUP w Toruniu kontrolę, której celem było zbadanie 

celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ZPORR w zakresie potwier-
dzenia istnienia wystarczającej ścieżki audytu i kontroli 5% wydatków kwalifikowanych. Podczas przeprowadzonej kontroli nie
stwierdzono żadnych uchybień.

Wdrażanie EFS w Kujawsko-Pomorskiem

21 marca bieżącego roku Zarząd Województwa Kujaw-
sko–Pomorskiego ogłosił konkurs otwarty na składanie 
wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działa-
nia 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalne-
go rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” 
oraz konkurs zamknięty na składanie wniosków w ramach 
w ramach działania 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzą-
cych z rolnictwa” i 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych 
procesami restrukturyzacyjnymi” Priorytetu II ZPORR. 

Nabór wniosków w ramach działania 2.1 ZPORR będzie 
trwał do momentu wyczerpania środków. Dodatkowo w przy-
padku pojawienia się oszczędności wynikających ze zmiany 
kursu euro po zakończeniu konkursu otwartego, dopuszcza 
się możliwość ogłoszenia konkursu zamkniętego. Natomiast 
nabór wniosków w ramach działania 2.3 i 2.4 ZPORR trwał 
do 21 kwietnia br. Dostępne środki na dofinansowanie reali-
zacji projektów z EFS wynoszą odpowiednio:

● w działaniu 2.1 ZPORR - 13 324 363,31 zł, 
● w działaniu 2.3 ZPORR - 3 951 135,24 zł, 
● w działaniu 2.4 ZPORR - 7 058 949,52 zł.

Instytucją odpowiedzialną za nabór i ocenę formalną 
wniosków aplikacyjnych oraz podpisywanie umów z projek-
todawcami na dofinansowanie realizacji projektów w ramach
tych działań jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. 

Szczegółowe informacje na temat nowych konkursów 
i szkoleń dotyczących możliwości ubiegania się o wsparcie 
można znaleźć na stronie internetowej 

www.wup.torun.pl/efs 
bądź uzyskać w Punkcie Informacji i Promocji EFS  

w siedzibie WUP w Toruniu, 
Szosa Chełmińska 28, 

tel. (056) 657 41 30, (056) 658 50 79, 
e-mail:efs@wup.torun.pl.

Nowe konkursy
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W swojej ofercie CTT zwraca się przede wszystkim do 
małych i średnich przedsiębiorców, którym oferuje dostęp 
do powierzchni produkcyjnej, biurowej i szkoleniowej, słu-
ży doradztwem w zakresie tworzenia biznes- planów i pozy-
skiwania środków finansowych. CTT umożliwia korzysta-
nie z bazy materialnej i intelektualnej firmom, które działają
w sferze nowych technologii, np. w branży telekomunika-
cyjnej, firmom zajmującym się geograficzną informacją sa-
telitarną itp. 

Jednakże CTT jest nie tylko miejscem działania innowa-
cyjnych firm. Jest ono także zalążkiem platformy kooperacji
pomiędzy biznesem a światem nauki. Jego działania w tym 
zakresie oparte są między innymi na współpracy z uczelnia-
mi, instytutami naukowo-badawczymi, firmami, organizacja-
mi samorządu gospodarczego oraz instytucjami rządowymi, 
zarówno w kraju, jak i zagranicą. 

Oprócz tych działań w Centrum Transferu Technologii 
organizowane są szkolenia, konferencje i warsztaty, między 
innymi z takich dziedzin, jak transfer technologii, patento-
wanie, znaki towarowe, zarządzanie przedsiębiorstwem oraz 
pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych 
na rozwój przedsiębiorstw. W najbliższych miesiącach roz-
pocznie się realizacja kolejnych projektów szkoleniowych 
z zakresu IT oraz budowy biznes planu dla przedsiębiorców, 
które będą dofinansowane ze środków unĳnych.

Warto wspomnieć, iż Toruńska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego S.A. podjęła działania mające doprowadzić do ści-

ślejszej współpracy między przedsiębiorcami naszego regio-
nu. W związku z powyższym, od początku bieżącego roku 
realizowany jest projekt „Klastry szansą rozwoju regionu”, na 
który TARR S.A. otrzymała wsparcie z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego. Jego głównym zadaniem jest wypracowa-
nie koncepcji zawiązania i funkcjonowania klastrów w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim w branży meblarskiej, 
turystyczno-uzdrowiskowej oraz maszynowo-narzędziowej. 
1 czerwca br. w Centrum Transferu Technologii odbędzie się 
konferencja inaugurująca projekt. Jej celem jest dostarczenie 
gościom wiedzy na temat idei klastrów, zasad ich funkcjo-
nowania, zarządzania oraz tworzenia powiązań pomiędzy 
firmami i instytucjami otoczenia biznesowego, a także zain-
teresowanie uczestnictwem w projekcie.

Natomiast w celu stworzenia sprzyjających warunków 
nawiązywania współpracy i budowania trwałych między 
przedsiębiorcami a światem nauki, w styczniu bieżącego 
roku utworzone zostało Regionalne Centrum Wspierania 
Innowacji i Transferu Technologii, które funkcjonuje dzięki 
środkom z tego samego programu.

Nowopowstające Centrum ma sprzyjać upowszechnie-
niu i wymianie informacji, a poprzez doradztwo - poma-
gać w pozyskiwaniu finansowania na wdrożenie innowacji
i transfer technologii do gospodarki. Istotnym elementem 
działalności biura RCWITT będzie aktywne promowanie 
innowacyjności i postaw proinnowacyjnych w środowiskach 
naukowych i gospodarczych oraz ułatwianie kontaktu przed-
siębiorcom chcącym nawiązać współpracę z uczelnią w za-
kresie prowadzenia wspólnych prac badawczo-rozwojowych 
i wdrożeniowych. 

Biuro RCWITT będzie organizować szkolenia porusza-
jące zagadnienia związane z szeroko rozumianą innowacyj-
nością. Pierwsze z nich odbyło się 14 marca bieżącego roku 
i dotyczyło ochrony własności przemysłowej w Unii Euro-
pejskiej. Natomiast 30 marca w Centrum Transferu Tech-
nologii odbyła się konferencja pod tytułem „Instrumenty 
wspierania innowacyjnych przedsięwzięć w województwie 
kujawsko-pomorskim”. To wydarzenie objęli honorowym 
patronatem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go oraz Rektorzy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu i Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

Otwarcie się firm na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz inwestycji opartych
na nowoczesnych technologiach jest ważnym czynnikiem ich rozwoju oraz zwiększania konkurencyjności

Centrum dla przedsiębiorczych
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR S.A.) ma duże doświadczenia w realizacji projektów finansowanych z fun-

duszy unijnych. Wdrażając założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, TARR S.A podejmuje 

kolejne działania mające na celu wspieranie proinnowacyjnych przedsięwzięć w regionie. Obecnie największym projektem TARR 

S.A. jest Toruński Park Technologiczny (TPT). W lipcu 2005 roku zakończono formalnie pierwszy etap związany z utworzeniem Parku 

polegający na budowie Centrum Transferu Technologii (CTT), współfinansowanego z programu Phare 2001. Było to największe wy-

zwanie inwestycyjne dla Agencji. 

Szkolenie dotyczące ochrony własności przemysłowej w Unii Europejskiej 
cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.
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W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek sa-
morządu terytorialnego, pracownicy uczelni wyższych oraz 
przedsiębiorcy z naszego regionu. Głównym celem spotkania 
było dostarczenie zaproszonym uczestnikom wiedzy z za-
kresu dostępnych źródeł finansowania innowacji, inwestycji

w nowe technologie oraz komercjalizacji badań naukowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem funduszy na lata 2007-
-2013. Tematyka ta, niezmiernie aktualna i istotna dla pod-
noszenia poziomu innowacyjności naszego województwa, 
została zaprezentowana przez specjalistów z Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Fundacji F.I.R.E.

Otwarcie się firm na wdrażanie innowacyjnych rozwią-
zań oraz inwestycji opartych na nowoczesnych technologiach 
jest niezwykle ważnym czynnikiem ich rozwoju oraz zwięk-
szania konkurencyjności. Dlatego zapraszamy do korzystania 
z oferty, jaką poprzez Centrum Transferu Technologii kie-
ruje do przedsiębiorców Toruńska Agencja Rozwoju Regio-
nal ne go S.A.

Toruński Park Technologiczny
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
tel. 056 621 04 21
www.technopark.pl

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. planuje 
w najbliższym okresie organizację szkoleń skierowanych do 
przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego w zakresie wykorzystania 
technik IT w firmie oraz metod oceny kondycji finan-
sowo-ekonomicznej, tworzenia studium wykonalności 
i biznesplanu. Szkolenia będą dofinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szkolenia prowadzone będą w formie wykładów teore-
tycznych oraz warsztatów praktycznych przy wykorzystaniu 
zasobów Centrum Transferu Technologii w Toruniu. Zajęcia 
poprowadzą doświadczeni eksperci. Uczestnicy otrzymają 
materiały, które będą mogły być wykorzystywane w prakty-
ce. Każda osoba, która ukończy szkolenie, otrzyma certyfikat
uczestnictwa. 

Tematyka szkoleń IT:
• podstawowa obsługa programów komputerowych 

(Word, Excel, Access, Power Point, Outlook Express), 
Internet – praktyczne wykorzystywanie, zastosowanie 
programów specjalistycznych (Płatnik ZUS, księgo-
wość, bankowość elektroniczna, płatności w Internecie), 
budowanie stron WWW, bezpieczeństwo informatyczne 
(60 godzin)

• zaawansowana obsługa programów komputerowych 
oraz oprogramowania typu OpenSource, wykorzystanie 
Internetu w celu rozwĳania działalności MSP (eMarke-

ting, promocja w Internecie, e-Business, e-Commerce) 
(36 godzin)

• zaawansowane technologie sieciowe (problematyka sieci 
i jej zabezpieczeń) oraz techniki multimedialne (prak-
tyczne wykorzystywanie technik multimedialnych) 
(12 godzin)

Szkolenia finansowe obejmować będą następujące za-
gadnienia: 
• przepływy pieniężne i budżetowanie kapitałowe, stopy 

dyskonta, analiza opłacalności projektu inwestycyjnego, 
metody proste analizy, problem reinwestycji i projek-
ty niekonwencjonalne, metody dynamiczne rachunku 
inwestycyjnego, ryzyko w projektach inwestycyjnych 
(20 godzin)

• analiza ekonomiczno-finansowa firmy, wskaźnikowa oce-
na kondycji finansowej przedsiębiorstwa, analiza progu
rentowności, analiza wrażliwości zysku (20 godzin)

• opracowywanie studium wykonalności (16 godzin)
• opracowywanie biznes planu (16 godzin).

Dzięki dofinansowaniu ze środków EFS koszt
uczestnictwa w szkoleniach będzie zdecydowa-
nie niższy od stawek rynkowych!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniach 
prosimy o kontakt z biurem Euro Info Centre PL 414 pod 
nr tel. 056 658 89 50.

Szkolenia dla firm

W konferencji w CTT wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu te-
rytorialnego, pracownicy uczelni wyższych oraz przedsiębiorcy z naszego 
regionu. Jednym z patronów honorowych był Marszałek Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego, Waldemar Achramowicz



Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 
Instytucja Zarządzająca ZPORR
Departament Wdrażania Programów 
Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa  
tel. 022 461 31 51 do 54 
fax 022 461 32 60
e-mail: zporr@mrr.gov.pl
http://www.zporr.gov.p

Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
tel. 0-56 62-18-538
fax 0-56 62-18-313
e-mail: k.sokol@kujawsko-pomorskie.pl
http://www.kujawsko-pomorskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego
Departament Wdrażania Programów 
Regionalnych
pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
tel. 0-56 62-18-416
fax 0-56 62-18-213
e-mail: fundusz@kujawsko-pomorskie.pl
http://www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Adresy instytucji 
zaangażowanych we wdrażanie ZPORR

Wojewódzki Urząd Pracy
Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. 0-56 622-86-00, 622-10-59
fax 0-56 622-74-85
e-mail: efs@wup.torun.pl
maciej.smolarek@wup.torun.pl
http://www.wup.torun.pl

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
 tel. 0-52 349-77-40
fax 0-52 349-77-42
e-mail: integracja@uwoj.bydgoszcz.pl
http://www.uwoj.bydgoszcz.pl

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń
tel. 0-56 658-89-50
fax 0-56 622-28-99
e-mail: sekretariat@tarr.org.pl
http://www.tarr.org.pl


