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Za nami trzy lata członkostwa w Unii Europejskiej. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego województwo kujawsko-pomorskie otrzymało ponad 141 milionów euro, czyli około 600 
milionów złotych. Wszystko wskazuje na to, że fundusze te wykorzystamy co do złotówki. Najwięcej pieniędzy 
przeznaczonych zostało na drogi, środowisko, edukację i ochronę zdrowia oraz rozwój zasobów ludzkich. Efekty są 
wyraźne. Na każdym niemal kroku widać, iż nasz region potrafi dobrze wykorzystać  unijne środki. 

Obecnie wchodzimy w nowy okres programowania oraz finansowania rozwoju w warunkach integracji z Unią 
Europejską. Dlatego też konieczne staje się podsumowanie działań podejmowanych w latach 2004-2006 oraz wy-
korzystywanie nabytych w tym czasie doświadczeń w bieżącej perspektywie finansowej.

Lata 2007-2013, dzięki możliwościom wykorzystania środków UE, przyniosą wiele wyzwań, ale zarazem 
szansę na dalszy rozwój Pomorza i Kujaw. Głównym zadaniem będzie wdrożenie polityki regionalnej realizującej 
cele zawarte w strategii rozwoju województwa oraz odpowiadających jej programach operacyjnych. Konieczna stanie 
się współpraca z partnerami społeczno-gospodarczymi w ustalaniu zestawów przedsięwzięć, które w najbardziej 
optymalny sposób przyczynią się do budowania spójności społecznej oraz terytorialnej regionu, a także do poprawy 
jego konkurencyjności w skali krajowej i europejskiej. 

Służyć temu będzie kompleksowe podejście do problematyki rozwoju oraz racjonalne wykorzystanie możliwości, 
jakie stwarza Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz 
inne programy o zasięgu regionalnym i krajowym. Stąd inicjatywa wypracowania tzw. zintegrowanych pakietów 
rozwojowych oraz zaangażowanie starostów w proces koordynacji działań na rzecz rozwoju lokalnego poszcze-
gólnych powiatów. W powiązaniu z dotychczasowym doświadczeniem i dorobkiem w dziedzinie dobrych praktyk 
stwarza to duże szanse na osiągnięcie wyznaczonych celów.

Mam nadzieję, iż kolejny numer Biuletynu pomoże Państwu w poszerzeniu doświadczeń przydatnych w ak-
tywnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.

Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Piotr Całbecki
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Województwo kujawsko-pomorskie w ramach ZPORR 
w latach 2004–2006 otrzymało z Unii Europejskiej ponad 
141 milionów euro, czyli około 540 milionów złotych: w 
Priorytecie I – 81,6 miliona euro, w priorytecie II – 23,1 mi-
liona i w Priorytecie III – 37,2 miliona. Pieniądze te zasilają 
budżety wielu gmin, powiatów i instytucji, które wyko-
rzystują zdobyte środki na realizacje unijnych projektów. 
Od samego początku wdrażania ZPORR nasz region przo-
duje w realizacji programu w skali kraju. Do końca 2006 
roku zawarto 456 umów z beneficjentami na łączną kwotę 
niemal 554,8 miliona złotych, co stanowi 102,77 procent 
alokacji. Dostępne środki zostały więc już prawie w pełni 
rozdysponowane.

Pod względem płatności nasz region zajmuje czwarte 
miejsce w Polsce. Do końca ubiegłego roku beneficjen-
tom wypłacono już 253,5 miliona złotych. To blisko 47 
procent alokacji na lata 2004-2006. Wymagany przez Unię 
Europejską próg płatności na koniec grudnia 2006 roku, 
wynoszący 23,37 procent, w województwie kujawsko-po-
morskim został osiągnięty już w sierpniu ubiegłego roku.

W ramach finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Priorytetu I i III realizowanych 
jest 226 inwestycji samorządowych oraz 92 projekty mi-
kroprzedsiębiorców na łączną kwotę dofinansowania 
465,5 miliona złotych. Z kolei w ramach Priorytetu II, z 
Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanych jest 
138 projektów tzw. „miękkich”, czyli różnego rodzaju 
szkoleń, przekwalifikowań, itp. Tu dofinansowanie wyno-
si 89,3 miliona złotych. 

Co to oznacza w praktyce? Do końca 2006 roku za-
kończono realizację 108 projektów infrastrukturalnych. 
Dzięki dofinansowaniu ze ZPORR wyremontowano na 
przykład setki kilometrów dróg, wybudowano szkoły i sale 
gimnastyczne, wyposażono w nowoczesny sprzęt szpitale i 
przychodnie zdrowia, zmodernizowano sieci kanalizacyj-
ne, utworzono nowoczesne składowiska odpadów, zrewi-
talizowano zabytki, skomputeryzowano urzędy. 

15 marca br. odbyło się XV posiedzenie Kujaw-
sko-Pomorskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt 
Wojewódzki. Komitet jednogłośnie zatwierdził sprawo-
zdanie z realizacji programu w województwie w ramach 
ZPORR za 2006 rok.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Pośrednicząca 
wystąpiła do Instytucji Zarządzającej  ZPORR z  sześcio-
ma wnioskami zbiorczymi o płatność z EFRR na kwotę 
40.840.491,85 euro oraz z siedmioma wnioskami zbior-
czymi o płatność z EFS na kwotę 4.267.786,86 euro. Na 
konto programowe Instytucji Pośredniczącej wpłynęły w 
okresie sprawozdawczym cztery refundacje z EFRR na 

kwotę 31.551.165,45 euro oraz cztery refundacje z EFS w 
wysokości 2.824.769,36 euro.

Instytucja Pośrednicząca wypłaciła 

z rezerwy celowej w ramach:

Priorytetu I - 1.000.000 zł,

Priorytetu II - 10.947.602 zł, 

Priorytetu III - 13.909.430,24 zł.

ZPORR-e zakontraktowanie
Procent wykorzystania alokacji środków strukturalnych 

dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2004-
2006 wyniósł:

• w Priorytecie I (46 umów na kwotę dofinansowania         
z EFRR 320.824.214,63 zł): 102,07 %, 

• w Priorytecie II (138 umów na kwotę dofinansowania     
z EFS 89.268.386,04 zł): 100,16 %,

• w Priorytecie III (272 umowy na kwotę dofinansowania 
z EFRR 144.583.225,40 zł): 100,54 %, 

Wartości podpisanych umów w poszczególnych priorytetach.

Region w czołówce

Podsumowanie wdrażania ZPORR: Kujawsko-Pomorskie inwestuje w drogi, szpitale, 
szkoły, naukę, ochronę przyrody, kulturę i komputeryzację

Za pieniądze ze ZPORR przebudowano układ komunikacyjny          
w Brodnicy.
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ZPORR-a realizacja  
Projekty w realizacji:

Priorytet I - 25 projektów - wartość EFRR: 256 691 248,44 zł,

Priorytet II - 120 projektów - wartość EFS - 69 909 124,14 zł,

Priorytet III - 123 projekty - wartość EFRR: 77 082 834,50 zł.

Projekty zakończone i rozliczone:

Priorytet I - 21 projektów – wartość EFRR: 64 132 966,19 zł,

Priorytet II- 18 projektów - wartość EFS - 19 359 261,90 zł,

Priorytet III -149 projektów - wartość EFRR: 67 500 390,90 zł.

razem - 188 projektów na kwotę 150 992 618,99 PLN

Realizacja ZPORR - stan na 31.12.2006 r. 

WARTOŚCI WYBRANYCH 
WSKAŹNIKÓW:

PRIORYTET I - od początku realizacji Programu  

WSKAŹNIKI  PRODUKTU:

• Długość nowych dróg wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych: 10,17 km 

• Długość zmodernizowanych dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych: 19,04 km 

• Długość sieci kanalizacyjnych: 20,45 km 

• Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych 
obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne:            
2 466,37 m2 

WSKAŹNIK REZULTATU:

Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się 
dostępne w wyniku realizacji projektów: 227,36 ha

PRIORYTET  II - od początku realizacji Programu  

WSKAŹNIK PRODUKTU:

Ilość osób objętych wsparciem: 23 555 (13 641 męż-
czyzn,  9 914 kobiet) .

WSKAŹNIK REZULTATU:

Udział studentów/uczniów, którzy ukończyli rok akade-
micki/szkolny wśród wszystkich biorących udział w pro-
jekcie: 18 977 uczniów pochodzących z obszarów wiej-
skich otrzymało stypendium

PRIORYTET III - od początku realizacji  Pro-
gramu 

 
WSKAŹNIKI  PRODUKTU:

• Długość dróg powiatowych i gminnych: 119,79 km

• Długość sieci rozdzielczej wodociągów: 38,58 km

• Długość sieci kanalizacyjnej: 73,84 km

Projekt „Rewitalizacja zabytków miasta Chełmna”.

Rozbudowana dzięki dofinansowaniu z EFRR Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa we Włocławku.
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WSKAŹNIK REZULTATU:

Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej: 5 421

Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodocią-
gów: 81

Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się do-
stępne w wyniku realizacji projektów: 1 312,87 ha

ZPORR-e płatności 
Priorytet I

W 2006 roku dokonano płatności z EFRR na rzecz be-
neficjentów w wysokości 81.271.649,64 zł. Wartość do-
konanych na rzecz beneficjentów płatności od początku 
realizacji Programu wynosi 138.736.897,35 zł, co stanowi 
44,14 % dostępnej alokacji na lata 2004-2006. 

Priorytet II

W 2006 roku Instytucja Pośrednicząca dokonała płatno-
ści z EFS na rzecz Instytucji Wdrażających w wysokości 
10.959.032,07 zł. Od początku realizacji Programu z EFS 
na konta beneficjentów wpłynęło 20.914.388,19 zł, co sta-
nowi 23,47% dostępnej alokacji na lata 2004-2006. 

Priorytet III

W roku 2006 dokonano płatności z EFRR na rzecz be-
neficjentów w wysokości 62 518 929,18 zł. Wartość do-
konanych płatności na rzecz beneficjentów od początku 
realizacji Programu wynosi 93.849.995,18 zł, co stanowi 
65,26 % dostępnej alokacji na lata 2004-2006.

Przebudowany i adaptowany na siedzibę muzeum Pałac Mieszczań-
ski w Inowrocławiu

Szczegółowe informacje na temat ZPORR i realizo-
wanych w jego ramach projektów znaleźć można na 
stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujaw-
sko-pomorskie.pl/fundusze strukturalne/ZPORR 
oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
www.uwoj.bydgoszcz.pl

Przebudowana z unijnych środków droga powiatowa Rybitwy - Ja-
nikowo.
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Od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2006 r. do Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Toruniu złożono łącznie 522 wnio-
ski aplikacyjne, z czego 92 uzyskały dofinansowanie na 
kwotę ponad 47 mln zł. W ramach różnego rodzaju szko-
leń, kursów, doradztwa zawodowego, studiów podyplo-
mowych docelowo wsparciem zostanie objętych ponad                         
22 tys. mieszkańców naszego regionu oraz 43 instytucje 
monitorujące rynek pracy.

Od 2004 roku do 15 grudnia  2006 r.  Zarząd Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił 16 konkursów  
na składanie wniosków o dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1 ,,Rozwój 
umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku 
pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”, 
2.3 ,,Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rol-
nictwa” i 2.4 ,,Reorientacja zawodowa osób zagrożonych 
procesami restrukturyzacyjnymi” Priorytetu II ZPORR. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, w okresie progra-
mowania 2004-2006,   na mocy Uchwały nr 47/675/2004 
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 
września 2004 r., pełni funkcję Beneficjenta Końcowego 
w ramach tych działań.

Największym zainteresowaniem wśród projekto-
dawców i mieszkańców naszego województwa cie-
szyły się projekty realizowane w ramach działania 
2.1 - głównie ze względu na możliwość realizowania 
projektów językowych. Dzięki współfinansowaniu  
w 75 procentach z EFS i 25 procentach z budżetu państwa, 
uczestnictwo w tego typu szkoleniach było bezpłatne.

Od 2004 r. WUP w Toruniu, z upoważnienia Zarządu 
Województwa, podpisał 92 umowy o dofinansowanie rea-
lizacji projektów  z Europejskiego Funduszu Społecznego 
i budżetu państwa na kwotę  47 512 590,98 zł,  w tym  od-
powiednio:

-  w działaniu 2.1 -  64 umowy na łączną kwotę 33 011 455,00 zł, 

-  w działaniu 2.3 -  17 umów na łączną kwotę 7 446 007,29 zł,

-  w działaniu 2.4 -  11 umów na łączną kwotę 7 055 128,69  zł.

W ramach wyżej podpisanych umów wsparciem docelo-
wo zostanie objętych 22 402 Beneficjentów Ostatecznych 
oraz 43 instytucje monitorujące rynek pracy.

Działanie 2.1 ZPORR w latach           
2004-2006

W ramach działania 2.1 najwięcej podpisano umów na  
dofinansowanie projektów  językowych, w tym  z zakresu 
nauki języka angielskiego i  niemieckiego. Projekty,  które 
otrzymały dotację, oferowały ogólne lub specjalistyczne 
słownictwo z zakresu  prawa, turystyki, biznesu lub me-
dycyny na poziomach nauczania od podstawowego do 
zaawansowanego. Realizowane były również szkolenia 
językowe kończące  się egzaminem zewnętrznym i mię-
dzynarodowym certyfikatem. 

Ponadto dofinansowanie uzyskały projekty szkoleniowe 
z zakresu agroturystyki, umiejętności komputerowych,  
marketingowej orientacji przedsiębiorstwa, planowania 
inwestycyjnego, zarządzania jakością oraz ustawodawstwa  
w zakresie wydatkowania środków publicznych,  prawa 
jazdy, zarządzania zasobami ludzkimi. Dofinansowanie 
przyznano też czterem projektom oferującym usługi do-
radztwa zawodowego dla studentów, dwóm projektom z 
zakresu studiów podyplomowych dla pielęgniarek oraz 
dwóm projektom badawczym. Realizacja 21 projektów o  
łącznej wartości  8 435 136, 12 zł już się zakończyła.

Łącznie w ramach 64 projektów współfinansowanych z 
EFS w ramach działania 2.1 wsparciem zostanie objętych  
18 890 osób, w tym: dorosłe osoby pracujące zgłaszające 
z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywa-
nia kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego ryn-
ku pracy, rolnicy i domownicy w zakresie podejmowania  

Każdy znajdzie coś dla siebie

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego szkolenia z zakresu języków obcych, agroturystyki, 
informatyki,  marketingu, pedagogiki i wielu innych dziedzin 
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dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa, doradcy 
rolniczy, pielęgniarki i położne, nauczyciele, studenci oraz 
43 instytucje monitorujące rynek pracy. 

Działanie 2.3 i 2.4 ZPORR w latach 
2004-2006

W ramach działania 2.3 i 2.4  dofinansowanie uzyska-
ły projekty obejmujące swoim zakresem szkolenia i kur-
sy, mające na celu podniesienie lub nabycie kwalifikacji 
i umiejętności zawodowych związanych z nowym zawodem. 
Projekty te obejmowały również inne działania wspoma-
gające reorientację zawodową w postaci usług doradczych   
w zakresie wyboru nowego zawodu, pośrednictwa pracy, 
jak również informacji zawodowej (subsydiowane w jed-
nym projekcie). 

W ramach działania 2.3 mieszkańcy naszego regio-
nu mogą uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących 
do zawodu, np. florysty, sprzedawcy z obsługą kompu-
tera i kas fiskalnych, projektanta ogrodowego, opiekuna  
z elementami ratownictwa i pierwszej pomocy, księgowego, 
kosmetyczki, fryzjera, masażysty, spawacza, magazyniera. 

W ramach działania 2.4 realizowano m.in. kursy i szko-
lenia zawodowe: spawacz, pracownik kadr i płac, sekre-
tarka z obsługą komputera, pracownik administracyjny z 
obsługą rachunkową firmy, sprzedawca z obsługą kas fi-
skalnych, magazynier z uprawnieniami kierowcy wózków 

jezdniowych, kierowca z uprawnieniami C+E, analityk 
komputerowy, administrator sieci, inspektor bankowy, 
przedstawiciel handlowy.

Docelowo w ramach działania 2.3 pomocą zostanie ob-
jętych 1900 mieszkańców obszarów wiejskich i miast do 
20 tys. mieszkańców - rolników i ich domowników  oraz 
innych osób zatrudnionych w rolnictwie i chcących podjąć 
zatrudnienie w sferze pozarolniczej. Natomiast w ramach 
działania 2.4 w projektach łącznie uczestniczyć będzie   
1612  pracowników przemysłów i sektorów podlegających 
procesowi restrukturyzacji oraz osób zagrożonych utratą 
pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych.

W działaniu 2.3 zrealizowano cztery projekty o łącznej 
kwocie dofinansowania 817 324,50 zł, z czego dwa projekty 
o wartości 246 153,89 zł zostały rozliczone i potwierdzone 
przez kontrolę końcową. W działaniu 2.4 zakończyła się 
realizacja jednego projektu o wartości dofinansowania 93 
454,24 zł. Ponadto 31 stycznia 2007 r., w ramach działania 
2.4, jedna umowa o wartości 327 814,41 zł została rozwią-
zana przez WUP bez wypowiedzenia.

Szczegółowe informacje na temat projektów współ-
finansowanych z EFS można uzyskać w Punkcie In-
formacji i Promocji EFS w siedzibie WUP w To-
runiu, Szosa Chełmińska 28, tel. (056) 657 41 30, 
bądź drogą e-mailową: efs@wup.torun.pl

1 marca 2007 roku Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 za pośred-
nictwem elektronicznego systemu wymiany informacji został 
przekazany Komisji Europejskiej. Komisja uznała program za 
poprawny pod względem formalnym, co oznacza oficjalne 
rozpoczęcie negocjacji treści programu.

Proces negocjacji będzie prowadzony zgodnie z zapisami 
dokumentu Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego doty-
czące prowadzenia negocjacji Programów Operacyjnych i Re-
gionalnych Programów Operacyjnych w ramach Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 z Komisją 
Europejską. Negocjacje prowadzone będą przez Marszałka 
Województwa, Piotra Całbeckiego oraz Dyrektora Departa-
mentu Polityki Regionalnej, Michała Korolko, przy współ-
udziale przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Proces negocjacji Regionalnych Programów Operacyjnych 
jest zsynchronizowany z negocjacjami pozostałych programów 
operacyjnych współfinansowanych ze środków europejskich. 
Przewiduje się, że na pierwszym etapie negocjacji zostaną usta-
lone kwestie horyzontalne obowiązujące dla wszystkich pro-
gramów operacyjnych: system realizacji, organizacja systemu 
przepływów finansowych i wskaźniki, a następnie zdolności 
instytucjonalne i pomoc publiczna. Jednocześnie będą toczyć 
się negocjacje zawartości poszczególnych programów opera-
cyjnych.

Zgodnie z agendą Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
przewiduje się, iż negocjacje Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakończą jesie-
nią bieżącego roku. Po uzgodnieniu treści RPO Komisja Eu-
ropejska oraz zarząd województwa przyjmie ostateczną wersję 
programu do realizacji.

Negocjacje RPO rozpoczęte

Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go oraz Michał Korolko, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego, dyskutują o założeniach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego.
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Jednym z celów Unii Europejskiej jest wyrównanie bardzo 
zróżnicowanego poziomu rozwoju gospodarczego między 
jej regionami. Chcąc zapobiec pogłębianiu się tych różnic i 
wspomóc biedniejsze regiony Europy w rozwoju gospodar-
czym, przywódcy Wspólnoty Europejskiej ustanowili fundu-
sze strukturalne. 

W pierwszym okresie członkostwa Polski w UE w ramach 
funduszy strukturalnych wyróżnialiśmy:
1. EFS - Europejski Fundusz Społeczny
2. EFO GR - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
3. EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
4. FIFG - Finansowy Instrument Orientacji i Rybołówstwa

Ponadto Wspólnota uruchomiła dodatkowy mechanizm 
finansowy w postaci Funduszu Spójności. Fundusz Spój-
ności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europej-
skiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc 
z Funduszu Spójności ma zasięg krajowy, a nie regionalny jak 
w przypadku funduszy strukturalnych.

W nowym okresie programowania na lata 2007–2013 po-
dział funduszy uległ nieznacznym przeobrażeniom. Obecnie 
funduszami strukturalnymi są jedynie Europejski Fundusz 
Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 
Utrzymany został także Fundusz Spójności.

Największym zmianom uległy zasady prowadzenia poli-
tyki rolnej i polityki w zakresie rybołówstwa. Zlikwidowano 
funkcjonujące dotychczas fundusze strukturalne w postaci 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Grawitacji Rolnej oraz 
Finansowego Instrumentu Orientacji i Rybołówstwa, a w ich 
miejsce utworzono dwa nowe fundusze w postaci Europej-
skiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

Celem niniejszego opracowania jest zebranie podstawowych 
informacji o zasadach funkcjonowania funduszy struktural-
nych oraz Funduszu Spójności w nowej perspektywie finan-
sowej. Dlatego też informacje z zakresu wdrażania wspólnej 
polityki rolnej i polityki rybołówstwa znalazły się poza sferą 
naszych zainteresowań.

Podstawę do programowania interwencji Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Funduszu Spójności stanowi 

Narodowa Strategia Spójności
1 sierpnia 2006 r. Rada Ministrów zaakceptowała projekt 

Narodowej Strategii Spójności. 
Narodowa Strategia Spójności (NSS) (wcześniej - Narodo-

we Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategicz-
ny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system 
wdrażania funduszy unijnych w postaci: 
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
- Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 
- Funduszu Spójności.

w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013.

Celem strategicznym NSS (NSRO) jest tworzenie warun-
ków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na 
wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz 
wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 
Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzon-
talnych celów szczegółowych. Celami horyzontalnymi NSS 
(NSRO) są: 
1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych 

oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, 
2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności 

społecznej, 
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i spo-

łecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konku-
rencyjności Polski, 

4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsię-
biorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wyso-
kiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, 

5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdzia-
łanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i prze-
strzennej, 

6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian 
strukturalnych na obszarach wiejskich.

NSS będzie wdrażana przy pomocy Programów Operacyjnych 
(PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarzą-
dzanych przez samorządy poszczególnych województw.

Programy Operacyjne
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – EFRR 

i FS 

• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – EFRR 
• Program Operacyjny Kapitał Ludzki – EFS 
• 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – EFRR 
• Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – EFRR 
• Program Operacyjny Pomoc Techniczna – EFRR 
• Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorial-

nej – EFRR

Regionalne Programy Operacyjne
Na podstawie NSS wdrażanych będzie szesnaście następu-

jących Regionalnych Programów Operacyjnych:
1. Regionalny Program Operacyjnego dla województwa dol-

nośląskiego na lata 2007-2013,  
2. Regionalny Program Operacyjny dla województwa kujaw-

sko-pomorskiego na lata 2007-2013, 
3. Regionalny Program Operacyjny dla województwa lubel-

skiego na lata 2007-2013,  
4. Regionalny Program Operacyjny dla województwa lubu-

skiego na lata 2007-2013,  

Dużo do wydania, dużo do zrobienia
Fundusze strukturalne w latach 2007-2013: Kujawsko-Pomorskie dostanie ponad 950 milionów euro
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5. Regionalny Program Operacyjny dla województwa łódz-
kiego na lata 2007-2013, 

6. Regionalny Program Operacyjny dla województwa mało-
polskiego na lata 2007-2013,  

7. Regionalny Program Operacyjny dla województwa mazo-
wieckiego na lata 2007-2013,  

8. Regionalny Program Operacyjny dla województwa opol-
skiego na lata 2007-2013,  

9. Regionalny Program Operacyjny dla województwa podkar-
packiego na lata 2007-2013,  

10. Regionalny Program Operacyjny dla województwa podla-
skiego na lata 2007-2013,  

11. Regionalny Program Operacyjny dla województwa po-
morskiego na lata 2007-2013,  

12. Regionalny Program Operacyjny dla województwa ślą-
skiego na lata 2007-2013,  

13. Regionalny Program Operacyjny dla województwa świę-
tokrzyskiego na lata 2007-2013, 

14. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 
2007-2013,  

15. Regionalny Program Operacyjny dla województwa wiel-
kopolskiego na lata 2007-2013,  

16. Regionalny Program Operacyjny dla województwa za-
chodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Finansowanie Narodowej             
Strategii Spójności

Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSRO 
w latach 2007-2013 wyniesie około 85,56 mld euro. Z tytułu 
realizacji NSRO średniorocznie (do roku 2015) będzie wy-
datkowe około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% produk-
tu krajowego brutto. Z tej sumy:
• 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE, 
• 11,86 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym 

ok. 5,93 mld euro z budżetu państwa), 
• ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony pod-

miotów prywatnych.
Wydatki w ramach polityki spójności będą koordynowane 

z wydatkami przeznaczonymi na instrumenty strukturalne 
Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, a 
także programami europejskimi w sferze wzmacniania kon-
kurencyjności. Łączna suma środków włączona w realizację 
działań rozwojowych, których głównym elementem będzie 
NSRO, wyniesie łącznie ponad 107,9 mld euro, w tym 85,4 
mld środków UE. 

Szczegółowy podział funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności w Polsce w układzie poszczególnych programów 
operacyjnych kształtuje się w następujący sposób: 
• PO Infrastruktura i Środowisko – 41,3% całości środków 

(27,8 mld euro), 
• 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 23,8% całości 

środków (15,9 mld euro), 
• PO Kapitał Ludzki – 14,4% całości środków (9,7 mld euro), 
• PO Innowacyjna Gospodarka –12,3% całości środków (8,3 

mld euro), 
• PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków (2,3 

mld euro), 
• PO Pomoc Techniczna - 0,8% całości środków (0,5 mld 

euro). 
• PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej - (0,7 mld euro).

Pozostałe środki finansowe w ramach obu funduszy struk-
turalnych oraz Funduszu Spójności zostaną przeznaczone na 
utworzenie krajowej rezerwy wykonania (3% wartości aloka-
cji, czyli 1,967 mld euro).

W latach 2007-2013 Polska dostanie z funduszy struktural-
nych ponad 60 mld euro. Jest to prawie sześć razy więcej niż 
w latach 2004-2006. Z tej kwoty na województwo kujawsko-
pomorskie przypadnie około 950 mln euro, co w przeliczeniu 
na lata, pozwoli rocznie wydatkować niemal 136 mln euro.

W porównaniu z pulą na poprzedni okres programo-
wania, która wyniosła ponad 141 mln euro, w następ-
nych latach naszego członkostwa w UE, otrzymamy 
rocznie prawie trzy razy więcej funduszy niż dotych-
czas. Potrzeby inwestycyjne są jednak ogromne. Łączny koszt 
realizacji projektów proponowanych wstępnie do sfinansowa-
nia w ramach RPO, zgłoszonych głównie przez samorządy lo-
kalne, szacuje się na około 2,5 mld euro, więc na pewno nie 
będzie problemu z wydaniem unijnych pieniędzy.

Środki unijnych funduszy będą mogły być wykorzystane 
głównie na:
• rozwój infrastruktury technicznej,
• poprawę stanu środowiska naturalnego,
• inwestycje w zasoby ludzkie,
• inwestycje w infrastrukturę społeczną (edukacja, służba 

zdrowia),
• wzmacnianie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i 

wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w polskiej gospo-
darce,

• odnowę miast,
• budowanie społeczeństwa informacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat funduszy struk-
turalnych i NSS znaleźć można na stronach interne-
towych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  www.
funduszestrukturalne.gov.pl  i Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.
kujawsko-pomorskie.pl/fundusze strukturalne
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO) w najbliższej 
dekadzie będzie jednym z głównych instrumentów rea-
lizacji celów strategii rozwoju naszego regionu, a także 
celów polityki spójności Wspólnoty Europejskiej. Program 
postuluje rozwój infrastruktury technicznej, społecznej i 
społeczeństwa informacyjnego, zachowanie i racjonalne 
użytkowanie środowiska, wzmocnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, wspieranie rozwoju turystyki oraz prze-
mian w miastach i w obszarach wymagających odnowy.

Budżet RPO to dla naszego regionu 1 225 miliona euro. 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego (EFRR) wyniesie 951 milionów euro. Kwota ta 
stanowi 5,95 procenta wkładu EFRR przeznaczonego na pro-
gramy regionalne sporządzane i zarządzane przez samorządy 
województw w ramach Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia 2007-2013.

Projekt RPO opracowany został przez pracowników Urzę-
du Marszałkowskiego, przy współpracy właściwych depar-
tamentów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Program 
finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, publicznych środków krajowych i środków pry-
watnych. Za jego wdrażanie odpowiedzialny będzie Zarząd 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.                                                       

Zespół redakcyjny RPO.

26 października 2005 r. pierwszy projekt RPO został przy-
jęty przez zarząd województwa i skierowany do konsultacji 
społecznych. Wersja IV programu poddana została ocenie 
wpływu jego realizacji na środowisko przyrodnicze i ewalua-
cji ex-ante. Poddano ją też konsultacjom międzyresortowym, 
po czym,  4 sierpnia 2006 r., została przyjęta przez Komi-

tet Rady Ministrów. Obecny projekt programu uwzględnia 
wnioski dotychczasowych konsultacji społecznych, wnioski z 
oceny jego oddziaływania na środowisko, postulaty z ewalu-
acji ex-ante, ustalenia finalnych konsultacji z Ministerstwem 
Rozwoju Regionalnego i z innymi resortami. 6 lutego br. za-
rząd województwa przyjął projekt, a 15 lutego zaprezentowa-
no go Komitetowi Rady Ministrów i uzyskano rekomendację 
do przyjęcia przez Radę Ministrów. 

27 lutego br. projekt RPO zyskał akceptację Rady Mini-
strów i skierowano go do Dyrekcji Generalnej Polityki Re-
gionalnej Komisji Europejskiej. 6 marca 2007 uzyskał tzw. 
admissibility, czyli potwierdzenie formalnej poprawności z 
obowiązującymi regulacjami dotyczącymi programowania, tj. 
z art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Decyzja 
dyrekcji jest zaproszeniem do negocjacji uzgadniających osta-
teczny kształt programu.

Podstawowym dokumentem programowym rozwoju 
województwa kujawsko-pomorskiego jest zaktualizowana 
Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2007-2020 przyjęta Uchwałą nr XLI/586/2005 Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 12 grudnia 2005 r.             
Jej obecna koncepcja zakłada wzmacnianie regionalnego 
bieguna wzrostu i jego kreatywne oddziaływanie na procesy 
rozwojowe w otoczeniu. W Kujawsko-Pomorskiem regional-
nym biegunem wzrostu jest aglomeracja miejska z głównymi 
ośrodkami - Bydgoszczą i Toruniem. Jej centralne położenie 
ułatwia dostęp do skoncentrowanych w niej prorozwojowych 
zasobów i sprzyja kooperacyjnym powiązaniom z regional-
nym otoczeniem. 

Celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020 jest poprawa kon-
kurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia 
mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównoważo-
nego rozwoju. Strategia postuluje działania w trzech priory-
tetowych obszarach: rozwoju nowoczesnej gospodarki, uno-
wocześniania struktury przestrzenno-funkcjonalnej regionu 
oraz odpowiedniego rozwoju zasobów ludzkich. 

Celem strategicznym Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Kujawsko-Pomorskiego w lata 2007-2013 jest 
poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności 
społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. 
Cel strategiczny programu precyzują cele szczegółowe:

Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-
pomorskiego jako obszaru aktywności gospodarczej, lokali-
zacji inwestycji, jako obszaru atrakcyjnego dla zamieszkania i 
wypoczynku zarówno dla mieszkańców regionu jak i turystów.

Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu, 
wyrażające się wzrostem przedsiębiorczości mieszkańców i 
poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, efektywniejszym 

Unia na drogach, w szkołach             
i w szpitalach

Ile pieniędzy i na co, czyli założenia 
Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego
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wykorzystywaniem endogenicznych czynników rozwoju, w 
tym zasobów turystycznych i kulturowych.

Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców w na-
stępstwie podniesienia jakości usług infrastruktury społecz-
nej, infrastruktury technicznej, rewitalizacji społeczno-go-
spodarczej obszarów problemowych.

Cele programu osiągane będą poprzez wsparcie działań 
zaplanowanych w 7 osiach priorytetowych, nawiązujących 
zakresem do obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego dla realizacji celu pierwszego polityki 
spójności UE – konwergencji. 

Oś priorytetowa  1.                                          
 Rozwój infrastruktury technicznej

Cele działań:
•	 	poprawa zagospodarowania regionu w infrastrukturę tech-

niczną, przede wszystkim związaną z transportem (drogo-
wym, kolejowym, lotniczym), dla zwiększenia dostępno-
ści zewnętrznej regionu, jego spójności wewnętrznej oraz 
zwiększenia bezpieczeństwa transportowego 

•	 	zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych woje-
wództwa. 

Region potrzebuje nowych dróg.

W ramach tej osi priorytetowej wspierane będą działania 
ukierunkowane na budowę i przebudowę infrastruktury 
transportu drogowego, zintegrowanie regionalnego ukła-
du komunikacyjnego i zespolenie go z krajowym oraz euro-
pejskim systemem komunikacyjnym, w tym:
−		budowę i przebudowę sieci dróg wojewódzkich, przede 

wszystkim zapewniających połączenia z autostradą A-1, 
powiązanie z drogami krajowymi ośrodków leżących poza 
siecią tych dróg, a także połączeń międzywojewódzkich, 

−		budowę i przebudowę układu komunikacyjnego dla 
powiązania terenów włączonych do Pomorskiej SSE 
z krajowym systemem drogowym (jako uzupełnienie 
przedsięwzięć wspieranych w ramach PO Infrastruktu-
ra i Środowisko w zakresie przebudowy dróg krajowych) 
oraz innych ciągów komunikacyjnych (wojewódzkie, po-
wiatowe i gminne) dla skomunikowania terenów prze-
znaczonych pod inwestycje (strefy ekonomiczne, parki 
przemysłowe, itp.), 

−		budowę i przebudowę dróg powiatowych zapewniają-
cych dogodne połączenia miejscowości z ośrodkiem po-
wiatowym jako centrum obsługi ludności i gospodarki 
oraz budowę połączeń między ośrodkami powiatowymi,

−		budowę i przebudowę sieci dróg gminnych (z wyłącze-
niem dróg osiedlowych), w pierwszej kolejności zapew-
niających dostępność do lokalnych ośrodków wzrostu, 
powiązanie z drogami wyższej kategorii,

−		budowę tras średnicowych w dużych miastach (z wyłą-
czeniem dróg osiedlowych i wewnętrznych) oraz prze-
praw mostowych dla usprawnienia ruchu i ograniczenia 
jego natężenia w centrach miejscowości, 

−		budowę obejść drogowych miast dla zmniejszenia ruchu 
tranzytowego w ich centrach oraz zwiększenia bezpie-
czeństwa ruchu.

Przebudowie układów drogowych największych miast regio-
nu winno towarzyszyć zwiększenie udziału transportu pub-
licznego w przewozach wewnątrzmiejskich. W ramach osi 
wspierana będzie rozbudowa miejskich systemów publicznego 
transportu pasażerskiego w głównych miastach regionu, która 
obejmie sieci szynowe tramwajowe, przystanki, stacje i węzły 
przesiadkowe, zakup taboru. Wspierane będą również projekty 
z zakresu zarządzania ruchem i monitorowania ruchu.

Dla zwiększenia roli kolejowego transportu pasażer-
skiego w powiązaniu obszarów wiejskich z regionalnymi i 
subregionalnymi ośrodkami wzrostu województwa oraz po-
między tymi ośrodkami, zwłaszcza z Bydgoszczą i Toruniem, 
wspierany będzie zakup taboru kolejowego (autobusów szy-
nowych lub innych) oraz modernizacja linii kolejowych. 

Wzrastająca intensywność powiązań regionu z europej-
skim otoczeniem przy wykorzystaniu transportu lotnicze-
go uzasadnia rozbudowę infrastruktury technicznej zwięk-
szającej zdolności obsługowe regionalnego portu lotniczego 
w Bydgoszczy. Ponadto wsparcie mogą uzyskać aerokluby 
(Włocławek, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Bydgoszcz) w 
zakresie niezbędnym do utrzymania ich dotychczasowych 
funkcji oraz zabezpieczenia przewidywanych potrzeb z za-
kresu obsługi indywidualnego ruchu lotniczego, turystycz-
nego i biznesowego. 

Biorąc pod uwagę niedostateczny poziom gazyfikacji, 
szczególnie obszarów wiejskich, wspierane będą inwestycje 
udostępniające zasilanie gazem ziemnym.

           

Jednym z założeń RPO jest rozbudowa lotniska w Bydgoszczy.
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Wykonując zobowiązania akcesyjne w zakresie wzrostu 
udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odna-
wialnych, zakłada się wspieranie projektów w zakresie pro-
dukcji i przesyłu energii elektrycznej oraz cieplnej z siłowni 
wykorzystujących: wiatr, biomasę, energię słoneczną, geoter-
malną, wód płynących. 

Oś priorytetowa 2. Zachowanie                 
i racjonalne użytkowanie środowiska
Cel działań:

•	 	poprawa jakości środowiska przyrodniczego, jego racjo-
nalne kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych dla 
polepszenia warunków życia mieszkańców i stanowienia 
korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki. 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej wspiera-
ne będą przedsięwzięcia rozwoju i unowocześniania sieci 
przesyłowych i urządzeń oczyszczalni w aglomeracjach1 od                     
2 tys. RLM2 do 15 tys. RLM ujętych w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zgodne z Programem 
Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Wsparcie będą mogły uzyskać projekty dotyczące rozwoju i 
modernizacji systemów zaopatrzenia i uzdatniania wody.

W zakresie gospodarki odpadami wspierane będą 
przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące gospodarki odpadami 
komunalnymi, w tym: skierowane na zapobieganie powsta-
waniu odpadów, odzyskiwanie surowców z odpadów, unie-
szkodliwianie odpadów, zgodne z Planem Gospodarki Od-
padami Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Preferowane 
będą przedsięwzięcia kompleksowe obsługujące zbiorowości 
do 150 tys. mieszkańców. Wspierane będą projekty rekulty-
wacji wyłączanych z eksploatacji składowisk odpadów. 

Jakość powietrza atmosferycznego związana jest z 
ograniczeniem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 
występującej przy produkcji energii cieplnej dla celów byto-
wych i gospodarczych. Wspierany będzie rozwój i moderniza-
cja miejskich systemów (źródła i sieci) infrastruktury cieplnej 
oraz systemów ogrzewania obiektów usług publicznych.  

W zakresie zapobiegania zagrożeniom naturalnym wspiera-
ny będzie rozwój infrastruktury przeciwpowodziowej i 
zabezpieczenia przed deficytem wody. O dofinansowanie 
będą się mogły ubiegać inwestycje dla utrzymywania w spraw-
ności funkcjonalnej wałów przeciwpowodziowych, przepom-
powni, suchych zbiorników (polderów), jako uzupełnienie 
zadań możliwych do realizacji w ramach PO Infrastruktura i 
Środowisko. Wsparcie uzyskają również projekty budowy sy-
stemów retencji wód ukierunkowane na zwiększenie zasobów 
dyspozycyjnych wody, przeciwdziałających odpływowi wód ze 
zlewni, szczególnie na obszarach jej deficytu dla gospodarki 
rolnej, w tym budowy i modernizacji zbiorników wielozada-
niowych, o pojemności mniejszej niż 10 mln m3. 

Realizując cel nadrzędny Strategii Rozwoju Województwa, 
wsparcie ukierunkowane będzie na ochronę i promocję 

zasobów przyrodniczych regionu dla ograniczenia degra-
dacji środowiska i strat zasobów różnorodności biologicznej. 
Wspierane będą projekty z zakresu zachowania różnorodności 
gatunkowej, przywracania i ochrony właściwego stanu sied-
lisk przyrodniczych, udrażniania korytarzy ekologicznych dla 
zniesienia lub ograniczenia przemieszczania się zwierząt oraz 
sprzyjających kształtowaniu proekologicznych postaw spo-
łecznych.

W ramach osi priorytetowej wspierane będą również pro-
jekty współpracy międzyregionalnej w zakresie tworzenia sieci 
współpracy międzyregionalnej, wymiany doświadczeń, prowa-
dzenia wspólnych kampanii informacyjnych i promocyjnych.

Wsparciem objęto ochronę i promocję zasobów przyrodniczych regionu

Oś priorytetowa 3.                                
 Rozwój infrastruktury społecznej

Cele działań:

•	 	poprawa jakości i dostępności usług społecznych poprzez 
inwestycje w infrastrukturę społeczną (edukacyjną, zdro-
wia, kultury), 

•	 	ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

W ramach osi priorytetowej, dla poprawy jakości kształce-
nia, zakłada się wsparcie rozwoju i unowocześniania in-
frastruktury edukacyjno-wychowawczej. 

W zakresie szkolnictwa wyższego wsparcie będzie dotyczyć 
budowy, rozbudowy i modernizacji oraz wyposażania placó-
wek związanych z działalnością dydaktyczną, a także unowo-
cześniania laboratoriów, pracowni dydaktycznych i innych pla-
cówek ważnych dla osiągania wysokich standardów kształcenia. 
Wspierane będą projekty z tradycyjnych ośrodków szkolnictwa 
wyższego w Toruniu i w Bydgoszczy oraz projekty rozwoju 
infrastruktury istniejących wyższych szkół w obecnych i po-
tencjalnych ośrodkach subregionalnych województwa: Włoc-
ławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Brodnicy i Tucholi.

1  Aglomeracja według Prawa Wodnego oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane aby ścieki 
komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.

2  RLM - ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych, wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na 
tlen w ilości 60 g tlenu na dobę; równoważna liczba mieszkańców (zgodnie z art.43.ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne)
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Wsparcie będzie także kierowane na wzmocnienie szero-
ko rozumianej bazy dydaktycznej szkolnictwa ustawicznego 
osób dorosłych, dla ich zawodowej adaptacji do potrzeb rynku       
pracy.

W ramach osi priorytetowej zakłada się również wspieranie 
przedsięwzięć skierowanych na rozbudowę i unowocześnienie 
obiektów oraz poprawę wyposażenia placówek oświatowych 
i wychowawczych pozostałych poziomów kształcenia, w tym 
ich uzupełnianie o brakujące dziś takie elementy jak np.: pra-
cownie przedmiotowe, specjalistyczne i warsztaty nauki zawo-
du, obiekty dla szkolnego sportu, rekreacji i kultury. 

Dofinansowane zostaną również inwestycje w sferze infra-
struktury ochrony zdrowia, np. modernizacja zakładów lecz-
niczych, wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej w nowoczes-
ną aparaturę, wdrażanie nowych technologii medycznych.

W sferze dziedzictwa kulturowego wspierane będą inwe-
stycje ukierunkowane na poprawę stanu technicznego obiek-
tów zabytkowych, ich przystosowanie do świadczenia nowych 
funkcji, na przykład aktywności kulturalnej. Ze środków 
strukturalnych skorzystają też przedsięwzięcia służące roz-
wojowi infrastruktury kultury o znaczeniu regionalnym, 
zwiększające potencjał kreacji oferty kulturalnej. 

Oś priorytetowa 4.  
Rozwój infrastruktury                           

społeczeństwa informacyjnego
Cele działań:

•	 	zwiększenie dostępu do szerokopasmowej sieci informa-
tycznej i - przy jej wykorzystaniu - do światowych za-
sobów informacji, usług dostępnych poprzez sieć, usług 
multimedialnych, 

•	 	stosowanie w usługach publicznych i w gospodarce tech-
nologii informacyjnych oraz komunikacyjnych.

W ramach osi priorytetowej zamierzone jest wsparcie kon-
tynuacji budowy regionalnej, szerokopasmowej sieci 
teleinformatycznej (pojęcie regionalna sieć szerokopasmowa 
nie jest tożsame z szerokopasmową siecią zarządzaną przez 
Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z.o.o) przez jej 
uzupełnianie sieciami lokalnymi, udostępnianie publicznych 

punktów dostępu do Internetu (PIAP), wsparcie projektów 
uruchamiania systemów niezbędnych dla funkcjonowania tej 
sieci, w tym zapewniających jej bezpieczeństwo i zwiększają-
cych zakres oferowanych przez nią usług.

Sukcesywnie rozwijana sieć szerokopasmowa, dostępna dla 
licznych użytkowników, umożliwi uruchamianie e-usług dla 
ludności i MSP. Wspierane będą projekty uruchamiania spe-
cjalistycznych systemów informatycznych (zintegrowanych 
platform cyfrowych) przez podmioty świadczące usługi pub-
liczne dla ludności, jak np.: systemów w sferze administracji i 
zarządzania, w tym z wykorzystaniem systemów geoinforma-
cyjnych (GIS, SIT itp.), systemów z zakresu bezpieczeństwa 
publicznego, teleedukacyjnych, systemów monitorowania. 

Wsparcie uzyskają również projekty tworzenia cyfrowych 
zbiorów informacji, prezentacji multimedialnych, w szcze-
gólności dotyczących dziedzictwa kulturowego. 

Wspierane będą projekty podmiotów gospodarczych ukie-
runkowane na rozwijanie działalności gospodarczej w opar-
ciu o dostępność do sieci szerokopasmowej jako niezbędnego 
elementu procesu wytwórczego świadczonej usługi, np. e-
handel, e-nauczanie.

Dofinansowanie uzyskają także projekty współpracy mię-
dzyregionalnej w zakresie tworzenia sieci współpracy mię-
dzyregionalnej, wymiany doświadczeń, prowadzenia wspól-
nych kampanii informacyjnych i promocyjnych. 

Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw

Cel działań;
•	 	wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw woje-

wództwa kujawsko-pomorskiego, w tym wzrost ich po-
tencjału ekonomicznego, innowacyjnego oraz zwiększenie 
zatrudnienia.

W ramach osi priorytetowej wspierany będzie rozwój insty-
tucji otoczenia biznesu, zwiększanie i zróżnicowanie ofer-
ty ich usług adresowanych do przedsiębiorców. Pomoc unijna 
obejmie uruchomienie nowych i wzmocnienie kapitałowe ist-
niejących instytucji finansowego wsparcia przedsiębiorczości 
funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Ponadto propo-
nuje się wspieranie wzmocnienia infrastruktury technicznej 
świadczenia usług przez instytucje otoczenia biznesu. 

Oś priorytetowa zakłada wspieranie projektów inwesty-
cyjnych przedsiębiorstw ukierunkowanych na zwiększenie, 
unowocześnienie zdolności wytwórczych (produkcyjnych, 
usługowych) skutkujących tworzeniem nowych miejsc pracy, 
dotacje na zapoczątkowanie działalności gospodarczej. O do-
finansowanie można się też będzie ubiegać na przedsięwzięcia 
inwestycyjne firm związane z osiąganiem uznanych standardów 
nowoczesności produkcji lub usług, organizacji i zarządzania.

Wsparcie uzyskać mogą przedsięwzięcia inwestycyjne 
w istniejących przedsiębiorstwach w zakresie ich dosto-
sowywania do wymogów ochrony środowiska i innych 
wymogów wynikających z regulacji wspólnotowych, w tym; 
monitoringu wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, po-
rządkujących gospodarkę wodno-ściekową przedsiębiorstw, 
ich gospodarkę odpadami, ograniczających niekorzystne od-
działywania na atmosferę.  

Jedna z toruńskich szkół podstawowych.
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Fundusze z Unii można pozyskać na dostosowanie zakładu do wy-
mogów ochrony środowiska. Na zdj. zakłady Anvil we Włocławku.

W ramach osi wzmacniane będą zdolności regional-
nego sektora badań i rozwoju nowych technologii 
(B+RT) w zakresie jego innowacyjnego oddziaływania na 
gospodarkę. Wspierany będzie rozwój jednostek organiza-
cyjnych instytucji naukowo-badawczych ukierunkowanych 
na upowszechnianie innowacji w gospodarce, m.in. ośrod-
ków informacyjno-promocyjnych i ich działania. Pomoc 
uzyskają przedsięwzięcia współpracy podmiotów B+RT z 
przedsiębiorcami, ukierunkowanej zarówno na gospodarcze 
wykorzystanie innowacyjnych osiągnięć badań naukowych, 
jak i na stymulowanie takich badań dla bezpośredniego wy-
korzystania ich wyników w praktyce gospodarczej. Ponadto 
wspierany będzie rozwój wyspecjalizowanych podmiotów 
innowacyjnej aktywności, czyli centrów transferu technolo-
gii, parków przemysłowych. 

Zakłada się wspieranie promocji produktów (wyrobów, 
usług, osiągnięć know how), które mają szanse stać się marka-
mi regionu, sprzyjać kreowaniu jego wizerunku jako obszaru 
oferującego nowoczesne, a zarazem unikalne towary i usługi, 
w którym rodzą się innowacyjne idee. Będzie się można ubie-
gać o dofinansowanie przygotowania rynkowej oferty marko-
wych produktów, jej prezentacji na krajowych i zagranicznych 
imprezach wystawienniczych i targowych oraz działalności 
eksportowej jako przedsięwzięć komplementarnych wzglę-
dem wspieranych przez PO Innowacyjna Gospodarka. 

Dla zwiększenia atrakcyjności regionu w kwestii lokaliza-
cji inwestycji wspierane będą przedsięwzięcia przygotowania 
terenów inwestycyjnych w zakresie ich uzbrojenia w infra-
strukturę wodno-ściekową, energetyczną oraz ich promocji. 

Z unijnego dofinansowania będą też mogły korzystać pro-
jekty współpracy międzyregionalnej w zakresie tworzenia sieci 
współpracy międzyregionalnej, wymiany doświadczeń, prowa-
dzenia wspólnych kampanii informacyjnych i promocyjnych.

Oś priorytetowa 6.                      
Wspieranie rozwoju turystyki

Cele działań:
•	 	wzrost znaczenia turystyki jako czynnika rozwoju społecz-

no-gospodarczego województwa poprzez lepsze wykorzy-
stanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

•	 	wzbogacenie oferty usług turystycznych i poprawa ich ja-
kości,

•	   rozwój nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki.
Wspierane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na efek-

tywniejsze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i 
dziedzictwa kulturowego oraz na wzbogacenie i zróż-
nicowanie oferty i podwyższenie jakości usług tury-
stycznych. Dotyczy to zarówno projektów spełniających 
kryteria infrastruktury służącej nieodpłatnie ogółowi społe-
czeństwa, jak i projektów sektora gospodarki turystycznej.

Oś priorytetowa zakłada wsparcie rozwoju infrastruktury 
turystycznej i uzdrowiskowej oraz zagospodarowanie infra-
strukturalne obszarów zalesionych, zwłaszcza podmiejskich, tj. 
udostępnianie ich dla wędrówek pieszych, turystyki rowero-
wej i turystów zmotoryzowanych. Na obszarach pojeziernych 
wspierane będzie zagospodarowanie dla wypoczynku związa-
nego z użytkowaniem jezior i rzek oraz projekty budowy lub 
modernizacji ogólnie dostępnych ośrodków wypoczynku. 

Województwo kujawsko-pomorskie dysponuje odpowied-
nimi zasobami, ma też ugruntowaną tradycję i markę usług 
uzdrowiskowych. Wspierany będzie rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury uzdrowiskowej, szeroko rozumianych usług 
balneologicznych i rekreacyjnych, zwiększających atrak-
cyjność i ofertę obecnie czynnych uzdrowisk. Na wsparcie 
mogą liczyć inicjatywy rozwijania funkcji uzdrowiskowych w 
innych miejscowościach regionu, o ile dysponują odpowied-
nimi zasobami naturalnymi.

Kujawsko-pomorskie ma ugruntowaną tradycję i markę usług uzdro-
wiskowych. Ciechocinek jest jednym z najbardziej znanych polskich 
uzdrowisk.

Jeśli chodzi o rozwój usług turystycznych, środki struk-
turalne można pozyskać na inwestycje w zakresie usług noc-
legowych, gastronomicznych, handlowych, rekreacyjno-roz-
rywkowych, sportowych, informacyjno-recepcyjnych i innych. 
Wsparcie może uzyskać również infrastruktura turystyczna 
związana z żeglugą, głównie po Noteci, Brdzie i Wiśle.

Wspierane będzie przygotowanie i promocja produk-
tów turystycznych, w szczególności eksponujących orygi-
nalność i unikalność oferty turystycznej regionu. 

Dofinansowanie rozwoju usług turystycznych i uzdrowisko-
wych warunkowane będzie tworzeniem nowych miejsc pracy.
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W ramach osi o wsparcie będą się mogły ubiegać projek-
ty współpracy międzyregionalnej w zakresie tworzenia sieci 
współpracy międzyregionalnej, wymiany doświadczeń, prowa-
dzenia wspólnych kampanii informacyjnych i promocyjnych.

Oś priorytetowa 7. Wspieranie 
przemian w miastach i w obszarach 

wymagających odnowy
Celem działań jest ożywienie gospodarcze i społeczne oraz 

odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna 
zdegradowanych części miast, terenów i obiektów poprze-
mysłowych i powojskowych. 

Większość miast województwa kujawsko-pomorskiego od-
znacza się wielowiekową metryką. W ich złożonych struktu-
rach urbanistycznych występują części o wyeksploatowanej 
zabudowie, zużytej infrastrukturze technicznej (komunal-
nej), a jednocześnie często posiadające cenne obiekty zabytko-
wej architektury (rezydencjonalnej, sakralnej, przemysłowej, 
militarnej, komunikacyjnej) będącej dziedzictwem kulturo-
wym. Są to dziś tereny często użytkowane ekstensywnie, nie-
stosownie do walorów ich lokalizacji. W ramach priorytetu 
zakłada się wspieranie rewitalizacji takich terenów mającej 
na celu poprawę warunków codziennego życia mieszkańców 
i ich aktywizację społeczno-gospodarczą, przy jednoczesnym 
zachowaniu lub przywróceniu wartości kulturowych i histo-
rycznych danego obszaru. 

Jednym z efektów rozwiązywania problemu mieszkanio-
wego w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku są „bloko-
wiska” nierzadko odznaczające się znacznym zużyciem tech-
nicznym. Ich renowacja może być dofinansowana w ramach 
RPO. Podobnie ma się rzecz z przystosowywaniem do za-
mieszkania istniejących budynków niemieszkalnych, stano-
wiących własność władz publicznych lub własność podmio-
tów działających w tej sferze w celach niezarobkowych.  

Postęp naukowo-techniczny, rynkowa konkurencja i wy-
mogi współczesnego rozwoju, były głównymi przyczynami 
zakończenia aktywności produkcyjnej wielu przedsiębiorstw, 
zwłaszcza branż przemysłu chemicznego, spożywczego, me-
talowego, itp. Pozostały po nich tereny z zdekapitalizowaną 
i funkcjonalnie nieużyteczną zabudową, zdewastowanymi 
gruntami, ale często odznaczające się atrakcyjną lokalizacją 
dla rozwoju nowych funkcji. Oś priorytetowa zakłada wspie-
ranie przedsięwzięć nadających nowe walory użytkowe tere-
nom poprzemysłowym, przystosowujących je do nowych 
funkcji społeczno-gospodarczych. 

Po likwidacji jednostek wojskowych w Bydgoszczy, Cheł-
mnie, Grudziądzu, Toruniu, Świeciu i Włocławku, zajmowa-
ne przez nie tereny zostały przekazane do użytkowania „cywil-
nego”. Przy pomocy środków strukturalnych będzie je można 
adaptować do nowych funkcji społeczno-gospodarczych.   

Przy pomocy środków strukturalnych tereny powojskowe można adap-
tować do nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Na zdjęciu teren by-
łego szpitala wojskowego w Toruniu.

Do wsparcia kwalifikowane będą projekty ujęte w progra-
mie rewitalizacji miasta sporządzonym przez jednostkę 
samorządu terytorialnego.

W ramach osi priorytetowej wspierane będą również projek-
ty w zakresie współpracy międzyregionalnej ukierunkowane 
na tworzenie sieci współpracy międzyregionalnej, wymianę 
doświadczeń pomiędzy regionami, miastami i podmiotami 
sfery społeczno-gospodarczej. 

Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna
Celem głównym osi jest zapewnienie sprawnego i efek-

tywnego przebiegu realizacji Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, skuteczna informacja i promocja programu oraz 
wsparcie procesu przygotowania do korzystania z funduszy 
strukturalnych.

Szczegółowe informacje na temat RPO 
można znaleźć na stronie intenetowej 

www.kujawsko-pomorskie.pl/fundusze 
strukturalne/RPO 2007-2013 
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W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Re-
strukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Samorząd 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełni rolę Instytucji  
Wdrażającej dla trzech działań: Odnowa wsi oraz zachowa-
nie i ochrona dziedzictwa kulturowego, Gospodarowanie 
rolniczymi zasobami wodnymi oraz Scalanie gruntów.

W ramach powyższych działań zarząd województwa ogło-
sił cztery nabory wniosków o dofinansowanie projektów:

• Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i 
ochrona dziedzictwa kulturowego - jeden nabór 
wniosków 16.05.2005 r. - 30.06.2005 r.

• Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zaso-
bami wodnymi – dwa nabory wniosków: 27.06.2005 
- 29.07.2005 r.; 1.10.2006 r. –31.10.2006 r.

• Działanie 2.2 Scalanie gruntów - jeden nabór wnio-
sków 20.03.2006 r. - 20.06.2006 r.

Działanie 2.3 Odnowa wsi                    
oraz zachowanie i ochrona 
dziedzictwa kulturowego

WYNIK NABORU WNIOSKÓW O DOFINAN-
SOWANIE:

Złożono 170 wniosków o dofinansowanie projektów 
na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych 
25.146.968,06 zł.

Wnioski zostały złożone przez: 96 samorządów gmin 
oraz dwie instytucje kultury.

W wyniku  weryfikacji wniosków odrzucono jeden pro-
jekt złożony przez instytucję kultury. Zarząd wojewódz-
twa, mając na uwadze między innymi wysokość alokacji 
środków finansowych na działanie 2.3, wybrał do realiza-
cji 123 projekty, a 45 wpisano na listę wniosków oczeku-
jących na dofinansowanie. W dniach 8–13 grudnia 2005 
roku Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
zawarł z wnioskodawcami 122 umowy o dofinansowanie 
realizacji projektów na łączną kwotę 20 441 477,00 zł.    
W następnych miesiącach, dzięki oszczędnościom poprze-
targowym, podpisano kolejne 23 umowy na całkowitą kwo-
tę dofinansowania ze środków unijnych 22.451.506,00 zł. 

W ramach działania 2.3 w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim 
zmodernizowano, wyremontowano 
i wyposażono 113 świetlic wiejskich 
i 18 domów kultury w miejscowoś-
ciach wiejskich. Zbudowano lub 
odnowiono 58 boisk oraz 47 placów 
zabaw, zagospodarowano 14 cen-
trów wsi. Ponadto zbudowano czte-
ry pomosty i urządzono dziewięć 
miejsc wypoczynku dla mieszkań-
ców oraz wytyczono lub odnowiono 
trzy ścieżki rowerowe. W zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego 
zmodernizowano m.in. Izbę Pamię-
ci Marii Dąbrowskiej w Płonnem w 
gminie Radomin oraz rezerwat ar-
cheologiczny w Sarnowie w gminie 
Lubraniec.

Wieś po europejsku

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rolnictwo remonty wiejskich 
świetlic i domów kultury, budowa boisk, placów zabaw i urządzeń melioracji 
wodnych

Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach działania 2.3 wg kategorii kosztów

Zawarte umowy o dofinansowanie projektu w podziale na powiaty 
woj. kujawsko-pomorskiego
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Do 20 marca br. do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 
147 wniosków o płatność na łączną kwotę dofinansowa-
nia 18.265.566,79 zł. Wartość zrealizowanych płatności na 
rzecz beneficjentów przez Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa wynosi 11.551.226,89 zł.

Działanie 2.5  Gospodarowanie 
rolniczymi zasobami wodnymi

WYNIK NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINAN-
SOWANIE:   

• złożono 25 wniosków na łączną kwotę 34.731.335,00 zł, 

• kwota dofinansowania ze środków unijnych – 
26.568.771,00 zł, 

Wnioski zostały złożone przez Kujawsko-Pomorski Za-
rząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

Zarząd województwa  wybrał do realizacji 21 pro-
jektów na łączną kwotę dofinansowania 28.494.277,00 
zł, w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych 
– 21.643.291,14 zł.

Projekty te są obecnie realizowane. Dotyczą budowy 
nowych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 
oraz budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych oraz kształtowania przekroju podłużne-
go i poprzecznego, a także układu poziomego koryta cie-
ku naturalnego, wykraczające poza działanie związanie 
z utrzymaniem.

Działanie 2.2 Scalanie gruntów
   W trakcie trwania naboru wniosków do Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie 
wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie realizacji pro-
jektu.

Wdrażanie dzałania 2.5                                                                  
  „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w skali kraju

Szczegółowe informacje na temat programu i realizowanych projektów znaleźć można na stronach internetowych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 

www.kujawsko-pomorskie.pl/fundusze strukturalne/SPO Rolnictwo

Projekt „Urządzanie placów rekreacyjnych w Pruszczu, Bagienicy, 
Małej Klonii, Wielkim Mędromierzu, Łyskowie, Gmina Gostycyn”.

Projekt „Odnowa grobowców megalitycznych w miejscowości Sarno-
wo, Gmina i Miasto Lubraniec”.

Projekt ”Budowa placu zabaw oraz remont i rozbudowa świetlicy 
wiejskiej w Kołudzie Małej”, Gmina Janikowo.
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Dobre praktyki
Rewitalizacja                              
Zamku Golubskiego

Celem projektu „Rewitalizacja Zamku Golubskiego” 
jest podniesienie turystycznej atrakcyjności Zamku Anny 
Wazówny w skali miasta, regionu i kraju oraz promocja 
tego zabytku i Golubia-Dobrzynia. Rewitalizacja przyczy-
nia się do zwiększenia konkurencyjności naszego obszaru 
względem innych lokalizacji. Pozwala wykorzystać poten-
cjał historyczny tego miejsca, podnieść poziom usług tury-
stycznych, bazujących na bogactwie zasobów naturalnych 
i dziedzictwie kulturowym. Założenia projektu są więc 
zbieżne ze Strategią Rozwoju Miasta Golubia-Dobrzynia 
do roku 2010.

Projekt zakładał remont i modernizację infrastruktury 
podstawowej, poprawę funkcjonalności ruchu kołowego 
i pieszego oraz zwiększenie estetyki Zamku, a co za tym 
idzie – stymulowanie ożywienia gospodarczego, społecz-
nego i zwiększenie potencjału turystycznego oraz kultural-
nego obiektu i regionu. W ramach projektu w 2005 roku 
(od 1 sierpnia do 31 grudnia 2005) odrestaurowane zosta-
ły obiekty dziedzictwa kulturowego o łącznej powierzchni 
414,20 m2. Dzięki temu pojawiło się pięć nowych ofert 
programu w zakresie kultury i turystyki oraz utworzone 
zostały trzy nowe miejsca pracy.

W ramach projektu przeprowadzono następujące działa-
nia inwestycyjne:

•  modernizacja kotłowni, hydroforni i sieci centralnego 
ogrzewania na Zamku,

•  dalsza konserwacja i remont północno-wschodniej czę-
ści Zamku,

•  rekonstrukcja muru fosy na przedzamczu Zamku,

•  przełożenie dachu nad krużgankiem dziedzińca Zamku 
i nad dwiema basztami,

•  budowa parkingu z drogą dojazdową do Zamku, kanali-
zacją deszczową oraz przełożeniem bruku na dziedziń-
cu,

•  instalacja internetowa.

Finansowanie:

•  EFRR - 987.632,19 PLN

•  Budżet Województwa - 197.526,22 PLN

•  Budżet Państwa -  131.684,30 PLN

•  środki własne –Zarząd Oddziału PTTK w Golubiu- 
Dobrzyniu - 222.224,40 PLN

Całkowity koszt - 1.539.067,33 PLN

Zamek w Golubiu - odnowione krużganki

Zamek w Golubiu - zrekonstruowane mury.

Zamek w Golubiu - jedna z komnat
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Rewitalizacja  Rynku 
Nowomiejskiego w Toruniu

Przedmiotem projektu była rewaloryzacja górnej płyty 
Rynku w celu przywrócenia jej historycznego charakte-
ru. Prace budowlane obejmowały wymianę nawierzchni 
ulic i placu, nawierzchni chodników i opasek wokół zbo-
ru. Wykonano podsypkę z miału granitowego, warstwę 
podbudowy z tłucznia kamiennego i nawierzchnię z kost-
ki kamiennej w kolorze szarym (na placu z elementami 
bordo). Na chodnikach ułożono pasy z płyt granitowych. 
Zmodernizowano również oświetlenie, a w celu ekspozy-
cji zabytków zaplanowano iluminację kilku budynków w 
obrębie Rynku.

Elementami małej architektury stały się: zdrój uliczny, 
ławki kamienne, słup ogłoszeniowy, pompa uliczna i sto-
jak na rowery. Szata roślinna zaprojektowana została jako 
formy pienne drzew liściastych, krzewy liściaste i kwietni-
ki obsadzone bylinami. Rynek Nowomiejski w Toruniu.

Rekultywacja składowiska 
odpadów komunalnych 
miasta Bydgoszczy

Projekt dotyczy zabezpieczenia oraz rekultywacji tech-
nicznej i biologicznej czaszy dawnego składowiska odpa-
dów. Składowisko usytuowane jest w południowej części 
Bydgoszczy, na obszarze Kompleksu Utylizacji Odpadów 
Żółwin-Wypaleniska.

Efekt ekologiczny uzyskany po przeprowadzeniu prac 
polega na ukształtowaniu czaszy wkomponowanej w 
otaczający ją krajobraz, ograniczeniu dopływu wód opa-
dowych w głąb korpusu i odcieków zanieczyszczających 
wody podziemne, ograniczeniu rozprzestrzeniania się w 
powietrzu gazu z wysypiska, zabezpieczeniu otaczającego 
terenu przed roznoszeniem pyłów, bakterii chorobotwór-
czych i grzybów.

Finansowanie: EFRR - 2,9 mln zł  
    Budżet Miasta - 1,2 mln zł

Odnowa infrastruktury 
transportu publicznego w 
Toruniu w latach 2005-2006

Celem projektu jest poprawa komunikacji miejskiej w 
Toruniu w obszarze głównych węzłów przesiadkowych 
oraz linii o najwyższym dobowym obciążeniu. Dzięki do-
finansowaniu w ramach ZPORR możliwy jest zakup 10 
nowoczesnych autobusów niskopodłogowych oraz bu-
dowa i modernizacja zatok autobusowych w ciągu ulic: 
Kościuszki, Chrobrego, Św. Józefa, Odrodzenia, Przy Ka-
szowniku, Łyskowskiego.

Zmodernizowanie taboru miejskiej komunikacji 
publicznej poprzez jego wyposażenie w nowoczesne, 
niskopodłogowe autobusy przyczyni się do znaczne-
go skrócenia średnich czasów przejazdów na najbar-
dziej obciążonych liniach oraz do poprawy komfortu  
i bezpieczeństwa podróżujących. Z taboru publicznego 
łatwiej też będzie korzystać osobom starszym, niepełno-

sprawnym, dzieciom oraz rodzicom z dziećmi w wózkach. 
Dzięki zastosowaniu w autobusach silników spalinowych 
spełniających rygory normy EURO III ograniczone zosta-
nie negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. 
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Rozwój kwalifikacji 
zawodowych osób 
zagrożonych utratą pracy 
poprzez udział w kursach 
zawodowych

Realizację projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych 
osób zagrożonych utratą   pracy poprzez udział w kursach 
zawodowych” zakończono w lutym br. w gminie Dobre. 
Ze szkoleń współfinansowanych z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach działania 2.4 skorzystało 
40 mieszkańców gminy. Głównym celem przedsięwzię-
cia było zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia i 
zmiana kwalifikacji zawodowych 18 pracowników, którzy 
stracili pracę w wyniku  likwidacji zamkniętej w styczniu 
ubiegłego roku „Cukrowni Dobre”. Ponadto pomoc skie-
rowana była również do 22 pracowników przemysłu lek-
kiego przechodzącego procesy restrukturyzacyjne. 

Bezrobocie w gminie Dobre to ogromny problem. Po 
likwidacji cukrowni pracę straciło 106 osób. Obecnie bez-
robotnych – z różnych przyczyn – jest prawie 700 miesz-
kańców, z czego tylko 100 ma prawo do zasiłku. Dzięki 
projektowi „Rozwój kwalifikacji zawodowych osób za-
grożonych utratą  pracy poprzez udział  w  kursach za-
wodowych” przeszkolono 40 osób, które teraz powinny 
łatwiej znaleźć pracę. W ramach projektu zorganizowano 
kurs obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli gazo-
wych (przeszkolono 10 osób), kurs  prawa jazdy kategorii 
C (przeszkolono 10 osób) oraz kurs spawacza (przeszko-
lono 20 osób). Całkowita wartość projektu wyniosła pra-
wie 93,5 tysiąca złotych, a dofinansowanie z EFS ponad 
70 tysięcy.

Jednym z poważniejszych problemów bezrobotnych 
mieszkańców gminy Dobre jest brak odpowiednich kwali-
fikacji wymaganych przez pracodawców. Europejski Fun-
dusz Społeczny umożliwia realizację szkoleń, w wyniku 
których szukający pracy uzyskują określoną wiedzę, umie-
jętności oraz certyfikat potwierdzający ich nabycie. 

- Tak samo jest w przypadku osób zwalnianych z pracy 
w wyniku likwidacji jakiegoś zakładu. Brak odpowiednich 
kwalifikacji oraz odpowiednich zaświadczeń i certyfika-
tów zmniejsza szansę zwolnionych na ponowne zatrud-
nienie – dodaje Henryk Gapiński, wójt gminy Dobre.                   
– A przecież osoby te mają potencjał i szybko przyuczyłyby 
się do nowych zadań. Trzeba tylko dać im szansę. Zauwa-
żamy też, iż kursanci, którzy brali udział w szkoleniach, 
są aktywniejsi, bardziej wierzą w siebie, a co za tym idzie, 
chętniej poszukują pracy. Część z nich znalazła już zresztą 
zatrudnienie w innych firmach bądź podjęła własną dzia-
łalność gospodarczą. Widać więc, że pozyskiwanie fundu-
szy strukturalnych jest potrzebne. Mamy zamiar ubiegać 
się o środki z EFS na kolejne projekty pomagające walczyć 
z bezrobociem.

- Przeprowadzenie projek-
tu nie było łatwe. Problemy 
sprawiało zapoznanie się z 
olbrzymią liczbą dokumen-
tów programowych oraz 
prowadzenie szczegółowej 
dokumentacji. Opóźnia-
jące się przelewy środków 
finansowych powodowa-
ły przymus uruchomienia 
środków własnych Urzędu 
Gminy – stwierdza Anna 
Czyżewska, koordynator 
projektu. - Ale mimo to 
realizacja przebiegała po-
prawnie i bez szczególnych 
utrudnień. Podczas przygo-

towywania projektu ważne jest opracowanie precyzyjnego 
harmonogramu działań, rozplanowanie budżetu. Należy 
też pamiętać o promocji, zwłaszcza przy rekrutacji.

Zdaniem koordynatorki, najważniejsze, że zaintereso-
wanie projektem ze strony społeczeństwa było naprawdę 
duże. W kursach chciało uczestniczyć o wiele więcej osób, 
ale niektóre nie spełniały kryteriów. Projekt został napraw-
dę trafnie dobrany. Szkolenia były adekwatne do potrzeb 
uczestników, co stwierdzono na podstawie wypełnianej 
przez nich ankiety końcowej. Zarówno Beneficjenci Osta-
teczni, jak i pracodawcy  podkreślają, iż możliwość uzy-
skania certyfikatów poświadczających nabycie określonych 
umiejętności i kwalifikacji, jest niezbędne podczas poszu-
kiwania pracy. Część kursantów już ją zresztą znalazła. 

Głównym sukcesem projektu jest fakt, że wszyscy 
uczestnicy ocenili, iż zajęcia prowadzone były w sposób 
ciekawy i zrozumiały, wykładowcy mieli olbrzymią wie-
dze i potrafili ją przekazać, a organizatorzy służyli zawsze 
pomocą w razie potrzeby. Ponadto kursanci przyznają, iż 
dzięki udziałowi w projekcie zwiększyła się u nich moty-
wacja do poszukiwania pracy,  wiara we własne siły i  po-
czucie pewności, oraz wzrost samooceny i samozadowo-
lenia.

Wójt gminy Dobre, Henryk Gapiński, wręcza kursantowi certyfikat 
ukończenia szkolenia „Spawacz”.

Anna Czyżewska,                                     
koordynator projektu.
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Tereny dla inwestorów 
W pierwszej połowie tego roku Toruńska Agencja Roz-

woju Regionalnego S.A. zakończy realizację inwestycji 
polegającej na przygotowaniu 10 ha gruntów przemysło-
wych dla inwestorów. Przedsięwzięcie realizowane jest 
na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego (TPT) w 
obrębie ulicy Włocławskiej i Łódzkiej, w bezpośrednim są-
siedztwie drogi A1. Prowadzone prace, poza niwelacją oraz 
rekultywacją, obejmują uzbrojenie terenu w drogi wraz z 
oświetleniem, kanalizację sanitarną, sieci energetyczne, 
deszczowe i wodociągowe. Przygotowywane tereny mają 
aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Koszty 
przedsięwzięcia są współfinansowane przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.

Dodatkowo Park, na terenie wchodzącego w jego skład 
Centrum Transferu Technologii, ma do dyspozycji przed-
siębiorstw 86 biur, w przedziale od 13 do 50 m2, o łącz-
nej powierzchni 2 630m2. Natomiast oferowana firmom 
łączna powierzchnia produkcyjno-technologiczna wynosi 
4 720 m2, w tym cztery hale o powierzchni . odpowiednio 
761m2, 876m2, 876m2 i 744m2. Powierzchnie przeznaczo-
ne dla podmiotów gospodarczych znajdują się w sześciu 
budynkach o łącznej powierzchni użytkowej 8 660 m2, 
zlokalizowanych na terenie o powierzchni 3,5 ha. Wszyst-
kie obiekty znajdują się na chronionym fizycznie i mo-
nitorowanym elektronicznie, między innymi systemem 
telewizji przemysłowej, terenie. Do dyspozycji firm prze-
znaczona jest duża liczba całodobowo strzeżonych miejsc 
parkingowych.

W Toruńskim Parku Technologicznym znajduje się blok 
szkoleniowo-konferencyjny o łącznej powierzchni 514 
m2. Wchodzące w jego skład sala konferencyjna, trzy sale 
seminaryjne oraz pracownia komputerowa posiadają no-
woczesne wyposażenie multimedialne oraz klimatyzację. 
Istnieje możliwość korzystania z pokoju gościnnego oraz 
meeting room. Na terenie Parku działa lunch bar oferują-
cy również usługi cateringowe.

Park kieruje swoją ofertę do przedsiębiorców oraz in-
stytucji naukowo-badawczych. Obecnie na terenie TPT 
funkcjonuje 27 firm zatrudniających ponad 190 osób. Po 
udostępnieniu inwestorom nowych terenów przewiduje 
się, że pracę znajdzie co najmniej kolejne 300 osób.

W Parku nieodpłatnie świadczą swoje usługi biura do-
radcze, m.in.: Euro Info Centre, Punkt Konsultacyjny oraz 
Regionalne Centrum Wspierania Innowacji i Transferu 
Technologii. Biura te mają akredytacje Komisji Europej-
skiej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Na terenie Parku jest realizowanych wiele projektów 
związanych z poprawą konkurencyjności przedsiębiorstw, 
np. projekty związane z tworzeniem klastrów branżowych, 
komercjalizacją badań naukowych i nawiązywaniem współ-
pracy technologicznej. Organizowane są też szkolenia, 
konferencje i warsztaty, m.in.: z dziedziny zastosowania 
technologii informatycznych w działalności gospodarczej, 
transferu technologii, patentowania, znaków towarowych, 
zarządzania przedsiębiorstwem oraz pozyskiwania funduszy 
UE przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw. W ubie-
głym roku zostało przeszkolonych ponad 2000 przedstawi-
cieli przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego. 

Pełną ofertę TPT można znaleźć na stronie:         
www.technopark.org.pl

Inwestorzy, którzy chcieliby prowadzić działalność 
gospodarczą na terenie TPT, mogą się kontaktować          

ze Zbigniewem Barańskim i Wojciechem Piontkiem, 
tel.: +48 (056) 657 72 96; e-mail: tpt@tarr.org.pl).

  Opracował:
  Zbigniew Barański
  Dyrektor Toruńskiego Parku Technologicznego

Wstępna koncepcja podziału gruntów Toruńskiego Parku Technolo-
gicznego.

Toruński Park Technologiczny - Budynek A na terenie Centrum 
Transferu Technologii.
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Euro Info Centre w Toruniu
Biuro Euro Info Centre (EIC) w Toru-

niu funkcjonuje przy Toruńskiej Agen-
cji Rozwoju Regionalnego S.A. od 1999 

roku, a jego działania obejmują swoim zasięgiem wojewódz-
two kujawsko-pomorskie. Biuro jest narzędziem komunikacji 
pomiędzy Komisją Europejską a małymi i średnimi przedsię-
biorstwami. 

EIC informuje o inicjatywach Komi-
sji Europejskiej skierowanych do małych i 
średnich przedsiębiorstw, zmianach w pra-
wie wspólnotowym, kwestiach związanych 
z funkcjonowaniem firm na rynku UE oraz 
możliwościach pozyskania wsparcia z fun-
duszy unijnych. Bezpłatnie dystrybuuje 
miesięcznik „Euro Info dla małych i śred-
nich firm” zawierający zagadnienia istotne 
dla sektora małych i średnich przedsię-
biorstw. W ramach unijnej inicjatywy IPM 
– Interactive Policy Making (Interaktywne 
Kształtowanie Polityki) przedsiębiorcy mogą zgłaszać Komisji 
Europejskiej wszystkie problemy, które napotykają w związku 
z działalnością na Jednolitym Rynku. 

Jeżeli komuś sprawiają problem przepisy prawa wywodzą-
ce się z unijnych dyrektyw, niewłaściwe stosowanie przepi-
sów przez urzędy w krajach członkowskich, procedury celne 
czy utrudnienia przy świadczeniu usług w państwach UE, 
może skontaktować się z EIC. Biuro dostarczy odpowiednie 
informacje lub zaproponuje praktyczne rozwiązanie prob-
lemu. Niezależnie od udzielonej pomocy, problem zostanie 

zgłoszony do internetowej bazy IPM, a Komisja Europejska 
przeanalizuje te przypadki w celu zmiany nieżyciowych prze-
pisów lub usunięcia niepotrzebnych, biurokratycznych barier 
w działalności firm. 

EIC w Toruniu działa w sieci składającej się z ponad 300 
ośrodków w 46 państwach. Umożliwia to nawiązanie kontak-
tu z przedsiębiorcami z całej Europy, a nawet poza jej granica-

mi. EIC rozpowszechnia oferty współpracy 
firm polskich zainteresowanych nawiąza-
niem kontaktu z kontrahentami zagranicz-
nymi oraz przekazuje oferty kooperacyjne i 
kontakty do firm zagranicznych, które po-
szukują partnerów gospodarczych w Pol-
sce. Organizuje wyjazdy polskich firm na 
współfinansowane przez Komisję Europej-
ską targi i misje mające na celu ożywienie 
współpracy pomiędzy regionami i krajami.

Sieć EIC została utworzona z myślą o 
ułatwieniu przedsiębiorcom dostępu do możliwości, jakie 
daje Jednolity Rynek Unii Europejskiej. EIC w Toruniu, od 
początku swojej działalności, jest partnerem dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw poszukujących praktycznej informacji o 
Unii Europejskiej. Głównym celem biura jest wychodzenie 
naprzeciw potrzebom przedsiębiorców chcących w pełni wy-
korzystać możliwości związane z członkostwem w UE. EIC 
w Toruniu organizuje również szkolenia zgodne z zapotrze-
bowaniami przedsiębiorców, m.in. o tematyce związanej z 
rynkiem Unii Europejskiej, prawem wspólnotowym, rynkach 
zagranicznych, certyfikatach i standardach w UE.

Województwo kujawsko-pomorskie przygotowuje się do przy-
jęcia unijnych funduszy na lata 2007-2013.  Przez cały czas trwają 
negocjacje nad Regionalnym Programem Operacyjnym, a pra-
cownicy Urzędu Marszałkowskiego starają się przybliżyć wła-
dzom samorządowym i mieszkańcom Pomorza i Kujaw kierunki 
polityki rozwoju regionalnego województwa na lata 2007-2013. 

Od początku roku, w różnych miejscowościach regionu, orga-
nizowane są spotkania z prezydentami miast, przedstawicielami 
władz powiatowych i gminnych. Omawiane są na nich założenia 
systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Po-
ruszana jest także kwestia tworzenia zintegrowanych pakietów 
rozwojowych, czyli wyboru kluczowych projektów z punktu wi-
dzenia danego powiatu. 

Zintegrowane pakiety rozwojowe to grupy przedsięwzięć  prze-
widziane do realizacji na obszarze powiatu przy wsparciu środków 
finansowych UE. Projekty te powinny wpisywać się w koncepcję 
rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, zgodnie z kie-
runkiem strategii rozwoju oraz  programów operacyjnych. Istota 
przedsięwzięć związanych  z  wyborem projektów kluczowych 
polega na włączeniu lokalnej społeczności z obszaru powiatu w 
proces wyłaniania projektów. Rolę koordynatora procesu będzie 
pełnił starosta, uzgadniając swoje działania z burmistrzami i wój-
tami z danego terenu. 

W trakcie spotkań w poszczególnych starostwach powiatowych 
omawiane są założenia, tryb postępowania oraz zasady współpracy 
pomiędzy samorządem powiatowym a Urzędem Marszałkow-
skim w zakresie wyłaniania projektów kluczowych. Dla ułatwie-
nia działań w tym zakresie utworzone zostaną zespoły robocze z 
przedstawicieli starostw powiatowych, samorządów miast powia-
towych oraz Urzędu Marszałkowskiego, których zadaniem będzie 
bieżąca praca nad kształtowaniem listy projektów kluczowych. 

Kontakt

Euro Info Centre PL414 
ul. Włocławska 167                            

 87 - 100 Toruń 
tel.: (056) 658 89 50 
fax: (056) 658 89 51 

e - mail: eic@tarr.org.pl 
www: http://www.eic.tarr.org.pl

Skąd brać pieniądze?

Spotkanie na temat tworzenia zintegrowanych pakietów rozwojowych 
odbyło się między innymi w Nakle. Na zdjęciu Maciej Krużewski,      
dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego 
Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele władz powiatowych        
i miejskich Nakła w czasie prezentacji multimedialnej RPO.
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Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 
Instytucja Zarządzająca 

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.pl

Urząd Marszałkowski                                   
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Polityki Regionalnej
pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

tel. 056 62 18 416
fax 056 62 18 213

e-mail: politykaregionalna@kujawsko-pomorskie.pl

http://www.kujawsko-pomorskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego

Departament Polityki Regionalnej, Biuro Promocji
pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

tel. 056 62 18 538
fax 056 62 18 313

e-mail: k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl
http://www.kujawsko-pomorskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń

tel. 056 622 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
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
 tel. 052 349 77 40
fax 052 349 77 42

e-mail: integracja@uwoj.bydgoszcz.pl

http://www.uwoj.bydgoszcz.pl

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń

tel. 056 658 89 50
fax 056 622 28 99

e-mail: sekretariat@tarr.org.pl

http://www.tarr.org.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń

tel. 056 655 42 81
fax. 056 655 42 86

e-mail: sekretariat@wfosigw.torun.pl

http://www.wfosigw.torun.pl

Ważne adresy


