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Prezentujemy Państwu kolejny numer biuletynu „Na Pomorzu i Kujawach”, w którym informujemy o przed-
sięwzięciach realizowanych w ramach ZPORR. Mają one niebagatelny wpływ na poprawę konkurencyjności na-
szego województwa oraz stanowią istotny czynnik aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz rozwoju.

Podejmowane w związku z tym działania planistyczne, techniczno-organizacyjne czy kontrolne stanowią nie-
zwykle istotną płaszczyznę doświadczeń, które wykorzystamy w procesie przygotowania, a następnie wdrażania 
projektów w ramach RPO.

Dla skutecznej realizacji zadań, jakie stoją przed nami w obecnym okresie programowania (2007-2013), nie-
zwykle istotne jest analizowanie dotychczasowych doświadczeń oraz systematyczna promocja dobrych praktyk.

Działania promocyjne w tym zakresie powinny znacząco wspierać i uzupełniać system komunikacji i informacji 
związany z prezentowaniem kierunków polityki wspierania rozwoju oraz możliwościami pozyskiwania i stosowa-
nia finansowych instrumentów wsparcia.

Ważnym kierunkiem aktywności w sferze informowania jest propagowanie zasady partnerstwa i wspólnego po-
szukiwania rozwiązań problemów lokalnych. Zaowocuje to wypracowaniem wspólnego stanowiska w odniesieniu 
do identyfikacji projektów posiadających kluczowe znaczenie dla danego obszaru. W ten sposób zapewnimy wysoki 
poziom racjonalności działań prorozwojowych i umożliwimy optymalne wykorzystanie będących w naszej dyspozy-
cji środków finansowych UE, zgodnie z obowiązującą zasadą dodatkowości.

Za sprawą opisywanych w biuletynie inicjatyw, takich jak budowa pierwszego w powojennej Polsce Centrum 
Sztuki Współczesnej czy regionalnej sieci szerokopasmowego internetu, nasze województwo może śmiało konku-
rować z innymi regionami.  Na kolejnych stronach znajdą Państwo informacje o bieżących inwestycjach w kapitał 
ludzki, podejmowanych w regionie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w dziale ,,Dobre praktyki” 
– sprawozdanie z przeprowadzonych szkoleń zawodowych dla osób zagrożonych utratą pracy. Dzięki tego typu 
przedsięwzięciom lokalne społeczności mogą rozwijać się i aktywnie uczestniczyć w życiu swojego regionu.  Projekty 
te propagują również  ideę partnerstwa, co uczy realizujące je społeczności wspólnego rozwiązywania problemów. 
Przyniesie to z pewnością efekty w przyszłości w postaci wielu wspólnie zrealizowanych przedsięwzięć, cennych tak 
dla małych ojczyzn, jak i dla całego województwa.

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
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Budowana przez Kujawsko-Pomorską Sieć 
Informacyjną regionalna sieć szerokopasmo-
wego internetu jest drugim najlepszym pro-
jektem tego typu w Europie – uznała Komisja 
Europejska. Jedną z kluczowych ZPORR-ow-
skich inwestycji z naszego regionu nagrodzo-
no na konferencji, która odbyła się  w dniach 
14-15 maja br. w Brukseli. Spotkanie poświęco-
ne było prezentacji najlepszych praktyk w dzie-
dzinie upowszechniania szerokopasmowego 
internetu i jego wpływowi na rozwój obszarów 
wiejskich oraz mniej uprzywilejowanych.  

W konferencji uczestniczyli między innymi unijni komi-
sarze – Viviane Reding (ds. społeczeństwa informacyjnego), 
Mariann Fischer Boel (ds. rolnictwa), Danuta Hübner (ds. 
rozwoju regionalnego) i Neelie Kroes (ds. konkurencyjno-
ści) oraz przedstawiciele największych europejskich firm te-
lekomunikacyjnych.

O miano najlepszych ubiegało się 160 przedsięwzięć. Pro-
jekt K-PSI jako jedyny spośród reprezentujących nasz kraj 
znalazł się w finałowej pięćdziesiątce. Lepsi okazali się tylko 
Francuzi z Regionu Auvergne (Owernia) z projektem Pub-
lic Video Conference Spots. Trzecie miejsce zajęli wspólnie 
Austriacy z Karyntii i Szkoci. Nagrodę dla K-PSI odebrał wi-
ceprezes spółki, profesor Antoni Zabłudowski i jej dyrektor 
zarządzająca, Krystyna Nowak. 

Wartość projektu „Budowa regionalnej szerokopasmowej 
sieci teleinformatycznej w województwie kujawsko-pomor-
skim” to 76 milionów złotych, z czego 29 milionów to wkład 
samorządu województwa. Przedsięwzięcie zostało uznane 
przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy za wzorcowe w skali 
kraju i rekomendowane jako modelowe dla innych regio-

nów. Uzyskało również wsparcie Ministerstwa Infrastruktu-
ry w ramach Porozumienia o Współpracy z Województwem 
Kujawsko-Pomorskim. 

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna postawiła sobie za 
cel budowę nowoczesnej, szerokopasmowej infrastruktury 
teleinformatycznej, koniecznej dla właściwego rozwoju wo-
jewództwa oraz zwiększenia jego atrakcyjności inwestycyj-
nej i konkurencyjności. Sieć teleinformatyczna, której ope-
ratorem będzie K-PSI, zapewni dostęp administracji lokalnej 
do szerokiego wachlarza usług, np. telefonii i internetu,                 
a także będzie stanowić platformę dla  telemedycyny, tele-
nauczania, telekonferencji, telepracy, systemów: zarządzania 
bezpieczeństwem i administracją,  powiadamiania ratunko-
wego i monitoringu środowiska  dla całego województwa. 
Szczególny nacisk położony jest na dostępność sieci oraz jej 
zawartości dla terenów słabo zurbanizowanych i wiejskich. 
  - Realizacja jednego z najbardziej ambitnych i rozbudowa-
nych systemów regionalnej sieci szerokopasmowej w Euro-
pie przyniesie korzyści nie tylko jednostkom samorządu tery-
torialnego czy  urzędom administracji państwowej. Dalszym 
naturalnym etapem rozwoju sieci będzie jej udostępnienie 
mieszkańcom, którzy dzięki temu uzyskają powszechny i 
tańszy dostęp do internetu, szczególnie na terenach wiej-
skich i mniejszych miast - mówi Krystyna Nowak.

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna jest spółką 
non-profit powołaną przez Województwo Kujaw-
sko-Pomorskie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika     
w Toruniu oraz bydgoski Uniwersytet Technologicz-
no-Przyrodniczy. Powołano ją do stworzenia nie-
komercyjnej, szerokopasmowej sieci informacyjnej 
w Kujawsko-Pomorskiem. Głównym udziałowcem 
spółki jest samorząd regionu. Sieć ruszy w grudniu 
tego roku. 19 powiatowych węzłów dostępowych za-
pewni dostęp do szybkiego internetu wszystkim 144 
gminom województwa. 

Okno na świat

Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej 
w województwie kujawsko-pomorskim to wzorcowe przedsięwzięcie w skali kraju i Europy

O miano najlepszych ubiegało się 160 przedsięwzięć. Przebili nas tyl-
ko Francuzi.

Nagrodę dla K-PSI odebrał wiceprezes spółki, profesor Antoni Zabłu-
dowski i jej dyrektor zarządzająca, Krystyna Nowak. W środku Anna 
Sąsiadek z przedstawicielstwa województwa kujawsko-pomorskiego       
w Brukseli.
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Spotkanie poświęcone wdrażaniu Priory-
tetu II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludz-
kich w Regionach odbyło się 10 maja w sie-
dzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
w Warszawie. Priorytet ten współfinansowany 
jest z Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz ze środków budżetu państwa. Ma na celu 
rozwój zasobów ludzkich i ich lepsze dostoso-
wanie do zmieniających się wymogów rynku 
pracy. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji za-
angażowanych w dzielenie i rozliczanie unijnej pomocy 
z czterech województw: kujawsko-pomorskiego, mazo-
wieckiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Celem konferencji 
była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy 
województwem kujawsko-pomorskim, które najlepiej        
i najsprawniej rozlicza środki unijne, a trzema wojewódz-
twami, które radzą sobie najsłabiej. 

Kujawsko-Pomorskie praktycznie od początku procesu 
wdrażania Priorytetu II przoduje w szybkości kontrakto-
wania środków oraz - co najważniejsze – w sprawnym ich 
rozliczaniu. Do chwili obecnej zrefundowano nam już 
prawie 8,5 miliona euro, co stanowi 36,49 procent ogó-
łu środków, a prognoza na ten rok to około 16 milionów 
euro. 

Należy pamiętać, że na Polsce spoczywa obowiązek 
rozliczania odpowiedniego poziomu środków w ramach 
programu. W zeszłym roku nasz region jako pierwszy wy-
pełnił zobowiązania zasady „n+2”, czyli zasadą automa-
tycznego anulowania zobowiązań, w myśl której wszystkie 
środki, które nie zostaną na czas rozliczone przez stronę 
Polską, ulegają automatycznemu anulowaniu. W Kujaw-
sko-Pomorskiem takich sytuacji nie ma i między innymi 
dzięki dobremu wynikowi naszego województwa udało 
się osiągnąć wymagany poziom płatności w obrębie całego 
kraju. 

W trakcie spotkania przedstawiciele naszego regionu 
przekazali pozostałym regionom rozwiązania sprawdzone 
na kujawsko-pomorskim gruncie, zwłaszcza sposób roz-
dzielania środków w ramach stypendiów unijnych. Nasze 
projekty złożone zostały przez porozumienia powiatów 
oraz organów prowadzących i są  z tego powodu unikato-
we w skali kraju. 

Dzięki kompleksowemu podejściu do tematyki stypen-
dialnej oraz możliwości elastycznego przekazywania środ-
ków pomiędzy samorządami zaangażowanymi w projekt, 
w naszym województwie przedsięwzięcia pomocowe dla 
uczniów i studentów są rozliczane niemal w stu procen-

tach. W innych regionach, jeśli w jednym powiecie środ-
ków jest za dużo, a w innym ich brakuje, powiat posiadający 
nadwyżkę musi ją zwrócić do ogólnej puli i je traci. W Ku-
jawsko-Pomorskiem taki problem właściwie nie istnieje, 
gdyż pieniądze w ramach jednego projektu przekazywane 
są pomiędzy jego uczestnikami bez dodatkowych proce-
dur. Szacuje się, że dzięki takiemu rozwiązaniu w naszym 
województwie wypłacono około o 3,5 tysiąca stypendiów 
dla uczniów i studentów więcej niż gdyby przyjęto model 
obowiązujący w innych województwach.

Kolejnym sposobem na przyspieszenie płatności może 
być napisanie projektu własnego w tych wszystkich dzia-
łaniach, w których beneficjenci nie wykazują dostatecznej 
aktywności lub gdzie istnieje konieczność globalnego spoj-
rzenia na województwo. Modelowym przykładem takiego 
projektu może być „Krok w Przyszłość – stypendia dla 
doktorantów”, który jest aktywną odpowiedzią samorzą-
du województwa na potrzebę integracji działań sfery na-
ukowo - badawczej oraz przemysłu i ułatwił prowadzenie 
badań w 90 najistotniejszych dla rozwoju województwa 
rozprawach doktorskich. Jednocześnie  jest najszybciej 
rozliczanym projektem unijnym. 

W województwie kujawsko-pomorskim projekty 
stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych, studentów i doktorantów - finansowane ze 
środków EFS oraz budżetu państwa - realizowa-
ne są od 2004 r. Pierwsze programy wdrażane były 
przez partnerstwa, których liderami były powiat 
toruński (pomocą objęto 9857 uczniów, wartość 
projektu ponad 8,6 mln zł) oraz miasto Bydgoszcz 
(pomocą objęto 739 studentów, wartość projektu 
ponad 1,4 mln zł). Akademia Techniczno-Rolni-
cza w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Tech-
nologiczno-Przyrodniczy) realizowała również 
projekt stypendialny dla doktorantów (wsparcie 
otrzymało 43 doktorantów, a wartość projektu wy-
niosła niemal 480 tys. zł). 

W następnych latach realizowano dwie kolejne 
edycje programów dla uczniów i studentów, pro-
gramy stypendialne dla doktorantów realizowane 
przez ATR i UMK. Ponadto trzy własne projekty 
dla uczniów i jeden dla doktorantów wdrażał sa-
morząd województwa. 

Od początku realizacji ZPORR w naszym re-
gionie wypłacono stypendia ponad 24 tysiącom 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prawie                          
2,5 tysiącom studentów oraz 185 doktorantom.

Stypendia na medal

Kujawsko-Pomorskie w krajowej czołówce we wdrażaniu 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
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Województwo Kujawsko-Pomorskie jest już po pierw-
szej rundzie negocjacji Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-13. 30 maja br. przedstawiciele 
samorządu województwa spotkali się z przedstawiciela-
mi Komisji Europejskiej. Drugą rundę rozmów zaplano-
wano w lipcu w Brukseli, zaś zakończenie negocjacji na 
wrzesień. Wówczas to RPO zostanie uruchomiony i moż-
na będzie rozpocząć nowe inwestycje w województwie. 

RPO to strategiczny dokument opisujący, w jaki sposób 
samorząd województwa będzie dzielił przypadającą na 
nasz region pulę europejskiego wsparcia. Wynosi ona 951 
milionów euro. Kujawsko-Pomorskie rozpoczęło indywi-
dualne negocjacje jako jedno z pierwszych województw 
w kraju.

Delegacji polskiej przewodniczyli: ze strony wojewódz-
twa marszałek Piotr Całbecki, a ze strony rządowej Wła-

Druga edycja Regionalnych Targów Innowacji WIPRO’2007: 
Wiedza - Innowacyjność – Rozwój odbyła się 24 kwietnia 
2007 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym 
w Bydgoszczy. Celem targów  była prezentacja i promowanie 
wiodących pod względem innowacyjności firm z regionu 
oraz zwiększenie świadomości przedsiębiorców w zakresie 
prawa własności przemysłowej i  informacji patentowej. 

WIPRO jest jednym z wielu przedsięwzięć Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego służących transferowi wie-
dzy i osiągnięć naukowych do przemysłu oraz wdrażaniu in-
nowacji. Uczelnia od wielu lat w sposób priorytetowy traktuje 
rozwój sfery badań naukowych, prac rozwojowych i inicjatyw 
innowacyjnych. W województwie kujawsko-pomorskim po-
ziom wykorzystania innowacji jest w dalszym ciągu wysoce 
niezadowalający, co jest związane między innymi z brakiem 
instytucji zajmujących się transferem nowatorskich rozwiązań 
i nowoczesnych technologii. Targi są odpowiedzią na potrzebę 

wspierania działań promujących współpracę między sferą ba-
dawczo-rozwojową a gospodarką regionu.

 Podczas konferencji inauguracyjnej, wicemarszałek wo-
jewództwa Maciej Eckardt oraz reprezentanci świata nauki, 
instytucji badawczo-wdrożeniowych i wspierających biznes, a 
także samego biznesu, podpisali wstępną deklarację utworzenia 
Kujawsko-Pomorskiego Klastra Badawczo-Przemysłowego.

Klaster przedsiębiorczości to geograficzne skupisko wzajem-
nie powiązanych firm, jednostek badawczych i wspierających 
biznes, konkurujących ze sobą, ale również współpracujących, 
utworzony w celu podniesienia poziomu konkurencyjności 
lokalnej, regionalnej i narodowej gospodarki, dzięki czemu 
zrzeszone w nim przedsiębiorstwa są w stanie osiągnąć więcej 
niż działając w pojedynkę. 

Targom towarzyszyły liczne prelekcje dotyczące innowa-
cyjności oraz własności patentowej i przemysłowej. Dużą 
popularnością cieszyła się sesja plakatowa, podczas której 
doktoranci Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
prezentowali tematykę swoich prac doktorskich. Wielu z nich 
korzysta ze stypendiów przyznanych w ramach realizowanego 
przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pro-
jektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów”. Sty-
pendia są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i budżetu państwa w ramach ZPORR. Na stoiskach 
wystawienniczych firmy oraz jednostki wspierające biznes za-
prezentowały szeroką gamę produktów innowacyjnych. 

WIPRO zorganizowano w ramach realizowanego przez 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy projektu „Utwo-
rzenie i działalność Biura Współpracy z Gospodarką Regional-
ną przy ATR” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 2.6 Regio-
nalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR.

Udana pierwsza runda negocjacji RPO 

Innowacje słabo wykorzystane
Targi WIPRO promują współpracę między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką regionu

Wśród czternastoosobowej reprezentacji samorządu województwa zna-
leźli się (od prawej): marszałek Piot Całbecki, dyrektor Michał Korolko 
i Kamila Radziecka z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Mar-
szałkowskiego

a
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dysław Ortyl,  sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego. Komisji Europejskiej przewodniczył Pascal 
Boijmans, zastępca dyrektora Wydziału ds. Projektów Pol-
skich w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Poli-
tyki Regionalnej. Zagraniczni goście przyznali, iż RPO na-
szego regionu jest dobrze przygotowany merytorycznie i nie 
zgłosili zastrzeżeń do dokonanych wyborów strategicznych.

Przeważająca większość uwag Komisji Europejskiej mia-
ła charakter zaleceń i rekomendacji, odnosiła się do kwe-
stii technicznych oraz uzupełnień i uszczegółowień za-
pisów Programu. Strona polska zaakceptowała większość 
uwag dotyczących analizy społeczno-gospodarczej, analizy 
SWOT oraz części strategicznej. Ponadto zobowiązała się 
do uszczegółowienia opisów priorytetów tam, gdzie jest to 
konieczne i wskazane. Efektem pierwszej tury negocjacyj-
nej będą zmiany merytoryczne i kompozycyjne RPO.

Szczegółowe informacje na temat RPO  można znaleźć na stronie internetowej

www.kujawsko-pomorskie.pl/fundusze strukturalne/RPO 2007-2013

Przedstawiciele Komisji Europejskiej (od lewej: Mark Teplansky, Ivan 
Fecenko i Pascal Boijmans) przyznali, że nasz RPO jest dobrze przy-
gotowany.

W błyskawicznym tempie przebiega budowa Centrum Sztuki 
Współczesnej na toruńskich Jordankach. Pod koniec paździer-
nika 2006 roku uroczyście wmurowano kamień węgielny, a już 
16 maja tego roku na olbrzymim budynku zawisła wiecha. Za-
kończenie inwestycji zaplanowano na grudzień, zaś uroczyste 
otwarcie pierwszych ekspozycji na czerwiec 2008 roku.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całość 
kosztowała będzie 46,7 miliona złotych. Niemal 30 milionów 
pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
11,3 miliona z budżetu miasta, a 5 milionów z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Toruńskie Centrum Sztuki Współczesnej jest częścią reali-
zowanego przez Ministerstwo Kultury programu „Znaki Cza-
su” i uzyskało już - jak najważniejsze zabytki dziedzictwa na-
rodowego, Wawel czy Zamek Królewski w Warszawie - status 
Narodowej Instytucji Kultury. 

Głównym zadaniem instytucji ma być gromadzenie dzieł 
sztuki oraz tworzenie lokalnych kolekcji sztuki krajowych           

i zagranicznych artystów współczesnych. Oprócz wystaw 
sztuki współczesnej gmach Centrum ma być też miejscem 
dla innych działań wspierających kulturę: seminariów, wystaw 
czasowych, odczytów.

W ramach projektu ministerialnego, w całej Polsce ma po-
wstać 16 tego typu instytucji kulturalnych, ale toruńskie Cen-
trum ma być najciekawszą kulturalną inwestycją w kraju. Pla-
cówka ma również promować polskich twórców i sprawować 
nad nimi artystyczny mecenat. 

Otwarcie Centrum Sztuki za rok

Wiecha na Centrum Sztuki zawisła w maju br. Otwarcie pierwszych 
ekspozycji zaplanowano na czerwiec 2008 r.

a
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Cykliczne spotkanie Regionalnej Sieci Informacyjno-
Doradczej odbyło się 8 maja br. w Toruniu. Sesja miała 
charakter informacyjno-konsultacyjny. Dyskutowano 
na niej o aktualnym stanie przygotowań do wdrażania 
funduszy strukturalnych w regionie, o zintegrowanych 
pakietach rozwojowych, roli wójtów i starostów w no-
wym okresie programowania oraz przedstawiono wy-
tyczne dotyczące metodologii tworzenia list projektów 
kluczowych. 

Regionalna Sieć Informacyjno-Doradcza od 2004 roku pro-
wadzi działalność promocyjno-informacyjną oraz konsultacyj-
ną w związku z planowaniem i wdrażaniem funduszy struk-

turalnych. Tworzą ją przedstawiciele jednostek samorządu 
terytorialnego, władz regionu i urzędnicy zaangażowani w re-
alizację unijnych programów. Ogólne spotkania sieci odbywają 
się cyklicznie, przynajmniej raz na kwartał. W razie potrzeby 
na konsultacje zapraszani są ponadto poszczególni członko-
wie. Na majową konferencję przybyli prezydenci miast, bur-
mistrzowie, starostowie, wójtowie oraz pracownicy wszel-
kich urzędów zajmujący się tematyką funduszy europejskich              
- razem ponad 300 osób. 

Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Po-
morskiego, Piotr Całbecki, a dyskusję prowadzili pracownicy 
Instytucji Wdrażających i Pośredniczących. Dr Jan Stachowski 
z Departamentu Planowania Strategicznego i  Gospodarczego 
mówił o zintegrowanych pakietach rozwojowych, a dyrektor 
Departamentu Polityki Regionalnej, Michał Korolko - o stanie 
prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zaprezento-
wano również  stan prac nad przygotowaniem do wdrażania 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, przedstawiono koncepcję opracowy-
wania list projektów kluczowych i informacje związane z Fun-
duszem Wsparcia.

Konsultacje w sieci

Dr Jan Stachowski z Departamentu  Planowania Strategicznego i  
Gospodarczego mówił o zintegrowanych pakietach rozwojowych.

Stan prac nad RPO przedstawił dyrektor Departamentu Polityki Re-
gionalnej, Michał Korolko.

Spotkanie otworzył marszałek Piotr Całbecki.

W konsultacjach wzięło udział ponad 300 osób.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego mieli mnóstwo py-
tań odnośnie tworzenia zintegrowanych pakietów rozwojowych.
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Miła niespodzianka spotkała beneficjentów aplikujących        
o unijne wsparcie w ramach Sektorowego Programu Opera-
cyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościo-
wego oraz rozwój obszarów wiejskich” w latach 2004-2006. 
Dzięki temu, że Instytucja Zarządzająca zezwoliła na zwiększe-
nie alokacji, znalazły się dodatkowe pieniądze na inwestycje  
z listy rezerwowej dla działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zacho-
wanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. 14 maja podpisa-
no dwadzieścia kolejnych umów z beneficjentami programu. 

Początkowo zarząd województwa planował podpisanie 21 
nowych umów. Okazało się jednak, że jedno z przedsięwzięć 
– modernizacja świetlicy w Kosowie w gminie Świecie – zo-
stało już zrealizowane i rozliczone. Dodatkowa transza środ-
ków z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
(EFOGR) wyniosła ponad 1,8 miliona złotych.

Dzięki podpisaniu dodatkowych umów, dofinansowaniem 
na łączną kwotę ponad 22 milionów złotych objęto wszyst-
kie 165 projektów, które przeszły przez sito formalne i zosta-
ły pozytywnie zarekomendowane przez Regionalny Komitet 
Sterujący. Gminy wykorzystają te środki przede wszystkim na 
remonty wiejskich świetlic.

Z kolei w ramach działania 2.5 „Gospodarowanie rol-
niczymi zasobami wodnymi” SPO Rolnictwo, Kujaw-
sko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych we Włocławku realizuje 21 projektów. Łączna 
kwota dofinansowania z EFOGR wynosi ponad 18,5 
miliona złotych. 11 maja br. zatwierdzono do wypłaty  
i przekazano do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa pierwsze zlecenie płatności niemal 312 tysięcy 
złotych dla projektu „Przebudowa budowli rozrządowej 
na Kanale Przyłęki w km 1+372 wraz z przepustem w km 
1+674 w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota powiat 
bydgoski”.

Realizują wszystkie projekty

Kujawsko-Pomorskie dostało dodatkowe 22 miliony złotych na remonty wiejskich świetlic, urządzanie 
placów zabaw i budowę boisk w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rolnictwo

Projekty, które uzyskały dofinansowanie:
1. „Budowa placu zabaw oraz modernizacja i wyposażenie 

świetlicy wiejskiej w Trlągu” – Gmina Janikowo,
2. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu” – Gmina 

Koronowo,
3. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szajdzie” – Gmina Brod-

nica,
4. „Remont i modernizacja świetlic oraz ich wyposażenie: Lu-

dwichowo, Trzebciny, W. Budziska i Zielonka” – Gmina 
Cekcyn,

5. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej i 
boiska sportowego oraz wyposażenie świetlicy w Paparzy-
nie” – Gmina Stolno,

6. „Rozwój infrastruktury kulturalnej w miejscowościach: 
Białowieża i Wielka Komorza” – Gmina Tuchola,

7. „Modernizacja parku dla celów rekreacyjno-wypoczynko-
wych w miejscowości Kijewo Szlacheckie” - Gmina Kije-
wo Królewskie,

8. „Serce wsi Kuczwały” - kształtowanie centrum poprzez bu-
dowę małej infrastruktury - Gmina Chełmża,

9. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiej-
skiej w Bielsku” - Gmina Kowalewo Pomorskie,

10. „Modernizacja świetlicy w Wiągu” - Gmina Świecie 
11. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Salnie” - Gmina 

Koronowo,
12. „Adaptacja poddasza na świetlicę i salkę w budynkach OSP 

w miejscowościach Iwiec i Zdroje” - Gmina Cekcyn,
13. „Remont świetlicy z ogrodzeniem, niwelacja boiska spor-

towego z ogrodzeniem w miejscowości Płutowo” - Gmi-
na Kijewo Królewskie,

14. „Nasza wieś - miejsce czyste, zielone i bezpieczne - bu-
dowa małej infrastruktury w Kończewicach” - Gmina 
Chełmża,

15. „Zagospodarowanie istniejącego oczka wodnego na osied-
lu w Terespolu Pomorskim” - Gmina Świecie, 

16. „Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Dworzy-
sku wraz z jej wyposażeniem” - Gmina Świecie, 

17. „Urządzenie terenów rekreacyjno - wypoczynkowych w 
Czaplach’ - Gmina Świecie,

18. „Urządzenie placu zabaw w Głógówku Królewskim” - 
Gmina Świecie,

19. „Remont Świetlicy Wiejskiej w Dusocinie wraz z wyposa-
żenie” - Gmina Grudziądz,

20. „Budowa boiska do piłki nożnej w Czernikowie” - Gmina 
Czernikowo.

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. 

14 maja br. marszałek województwa Piotr Całbecki podpisał dwa-
dzieścia kolejnych umów z beneficjentami SPO Rolnictwo.



�0

Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji zawodo-
wych nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę do wymagań lokalnego rynku pracy, zgłaszających z 
własnej inicjatywy chęć podniesienia kwalifikacji poza go-
dzinami pracy. Celem szczegółowym jest przygotowanie 
kadry pedagogicznej do realizacji procesu dydaktycznego i 
zwiększenie jej kwalifikacji zawodowych w zakresie infor-
matyki. Pozwoli to na umocnienie pozycji nauczyciela na 
zajmowanym stanowisku i otworzy drogę do awansu za-
wodowego - lub w razie konieczności - ułatwi ewentualną 
zmianę zatrudnienia.

Formą wsparcia w ramach projektu jest szkolenie z za-
kresu wykorzystania technologii informatycznych oraz 
przygotowanie do egzaminów uprawniających do uzy-
skania Europejskiej Karty Umiejętności Komputerowych 
(ECDL).

Szkolenia komputerowe dla nauczycieli
Wdrażanie EFS w Kujawsko-Pomorskiem

Uczestnicy projektu „Technologia informacyjno-komunikacyjna - edu-
kacja przyszłości”.

Z  Teresą Synik, manager projektu i dyrek-
tor Centrum Edukacji Dorosłych oraz Kingą 
Katlewską, zastępcą dyrektora Centrum 
Edukacji Dorosłych, pełniąca w projekcie 
funkcję referenta administracyjno-szkole-
niowego rozmawia Maciej Smolarek.

- W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o możliwości 
pozyskania środków z EFS na realizację projektu? 

- Głównym źródłem informacji były media, w szczególności 
prasa o zasięgu ogólnopolskim. Również spotkania z przedsta-
wicielami Instytucji Wdrażającej podczas szkoleń stanowiły 
nieocenione źródło niezbędnych informacji.

- Dlaczego CED podjął się opracowania i wdrożenia 
projektu dofinansowanego z EFS?

 - Centrum Edukacji Dorosłych to instytucja nastawiona na 
rozwój, dzięki czemu nie obawia się podejmować nowych wy-
zwań. Takim wyzwaniem było dla nas opracowanie w ramach 
środków przedakcesyjnych, w ramach Phare 2001, projektu 
umożliwiającego uzyskanie dofinansowania na zakup nowo-
czesnej pracowni komputerowej. Pozytywna weryfikacja tego 
wniosku sprawiła, że Centrum postanowiło w pełni wykorzystać 

swoje zasoby kadrowe oraz nowo pozyskane zasoby techniczne   
i w ramach środków EFS  zdobyć kolejne doświadczenia.

- Czy przygotowując projekt korzystaliście Państwo 
z pomocy Instytucji Wdrażającej lub specjalistów, firm 
konsultingowych?

- Projekt został opracowany samodzielnie przez Centrum. 
Jednak pewną pomocą okazały się rady zaprzyjaźnionej insty-
tucji szkoleniowej, która - jako bardziej doświadczona - pomo-
gła uniknąć wielu pułapek.

- Co skłoniło Państwa do podjęcia się zarządzania 
projektem dofinansowanym z EFS?

- Centrum Edukacji Dorosłych jest doświadczoną insty-
tucją szkoleniową, stąd strona organizacyjno-finansowa nie 
stanowiła większego problemu. Również osoby wytypowane  
do zarządzania projektem posiadają sporą wiedzę teoretycz-
ną i praktyczną, zweryfikowaną podczas wieloletniej pra-
cy zawodowej. Powyższe czynniki oraz chęć prowadzenia  
od początku do końca napisanego samodzielnie projektu spra-
wiły, że Centrum zdecydowało się na zarządzanie projektem.

- Czy jesteście Państwo zadowoleni z efektów realiza-
cji projektu? Czy rezultaty założone na początku zosta-
ły osiągnięte?

Lepsze kwalifikacje, wyższa samoocena

Tytuł projektu: „Technologia informacyjno-komunikacyjna - edukacja przyszłości”
Działanie 2.1 ZPORR „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy                                       
i możliwości kształcenia ustawicznego w   regionie”
Ostateczny beneficjent: Centrum Edukacji Dorosłych
Dane kontaktowe: ul. Szosa Chełmińska 70, 87-100 Toruń, tel. (0 56) 659 66 86,   e-mail: biuro@ced.edu.pl

Liczba osób objętych wsparciem: 320 nauczycieli wszystkich typów szkół
Okres realizacji projektu: 01.08.2006 r. – 31.01.2008 r.
Zasięg projektu: obszar województwa kujawsko-pomorskiego (Toruń, Chełmno) z udziałem beneficjentów ostatecznych       
z miejscowości zmarginalizowanych, m.in. Chełmna i Chełmży
Całkowita wartość projektu: 466 603,86 zł                                                    Wartość dofinansowania z EFS: 349 952,90 zł

a



��

Ośrodek Szkoleń „DORADUS” to kolejna spośród wielu 
instytucji realizujących projekty współfinansowane ze środ-
ków EFS oraz budżetu państwa w ramach ZPORR. Projekt 
był realizowany od 1 września 2005 r. do  31 maja 2007 r.  Za-
kończenie  finansowe realizacji projektu, czyli jego ostateczne 
rozliczenie, planowane jest na koniec lipca 2007 r.

Celem projektu jest dostosowanie beneficjentów ostatecz-
nych do funkcjonowania w zmieniających się warunkach 
społeczno-ekonomicznych w restrukturyzowanej gospo-

darce. Działania te zmierzają do zmiany kwalifikacji zawo-
dowych, które umożliwią wykonywanie nowego zawodu,                         
a także zwiększą konkurencyjność na rynku pracy. 

W ramach projektu prowadzono pośrednictwo pracy, akty-
wizację zawodową oraz szkolenia i kursy:

- analityk komputerowy, 
- kosztorysant,
- ankieter,  
- księgowość komputerowa,
- obsługa rachunkowa firmy, 
- grafik komputerowy,
- bazy danych 
- zarządzanie, doradztwo,
- fryzjerstwo,  
- kosmetyka,
- sekretarka/asystentka,
- pracownik obsługi kadr i płac,
- kierowca wózków jezdniowych,
- spawanie elektryczne, gazowe lub MAG,
- techniki sprzedaży,
- doradztwo podatkowe.

Uczestnicy projektu „Wystartuj po sukces z nowym zawodem” podczas 
zajęć

- Na obecnym etapie można z całą pewnością stwierdzić, że 
założone cele są sukcesywnie osiągane. Beneficjenci ostateczni 
twierdzą, że są zadowoleni, że zajęcia spełniły ich oczekiwania, 
a to dla nas najważniejsze. Dzięki projektowi uczestnicy szko-
leń zyskali nie tylko nowe umiejętności czy kwalifikacje, ale 
też podnieśli swoją samoocenę, są inaczej, lepiej, postrzeganie 
przez otoczenie w pracy, domu czy na lokalnym rynku pracy.

- Jakie problemy w realizacji projektu były szczegól-
nie trudne do pokonania? 

- Najgorsze było chyba niezdyscyplinowanie beneficjentów 
ostatecznych, którzy – choć pouczeni o wadze wielu aspektów 
związanych z uczestnictwem w szkoleniu współfinansowa-
nym ze środków UE oraz budżetu Państwa – często zdawali 
się je lekceważyć. Stąd nieustanna konieczność nadzorowania 
i koordynacji.

- Jakich rad udzielilibyście Państwo osobom, które 

chciałyby podjąć się koordynacji projektów, zarówno    
w fazie przygotowania, jak i wdrażania?

- Z pewnością przy takim przedsięwzięciu bardzo istotne 
jest utworzenie niezawodnego zespołu, który wspólnymi siła-
mi pracuje na sukces. Ważna jest też konsekwencja w działaniu 
oraz sumienność. Te czynniki na pewno przyczynią się do po-
zytywnego przebiegu zarówno procesu przygotowywania jak    
i realizacji projektu.

- Czy CED planuje  ubiegać się o dofinansowanie re-
alizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki?

- Oczywiście. Na razie jednak za wcześnie, by mówić o szcze-
gółach. Zdradzimy tylko, iż rozważamy możliwość pisania pro-
jektu samodzielnie lub w ramach partnerstwa lokalnego.

       
  Dziękuję za rozmowę

Szkolenia zawodowe dla osób 
zagrożonych utratą pracy

Szczegółowe informacje na temat projektów współfinansowanych z EFS można uzyskać 
w Oddziale ds. Informacji i Promocji EFS w siedzibie WUP w Toruniu, Szosa Chełmińska 28, 

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

Tytuł projektu: „Wystartuj po sukces z nowym zawodem”
Działanie 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” ZPORR
Ostateczny beneficjent: Ośrodek Szkoleń „Doradus”
Dane kontaktowe:  adres siedziby: ul. Żelazna 11a/17  87-100 Toruń,  biuro projektu: ul. Żółkiewskiego 46, 
87-100 Toruń, tel. (0 56) 656 37 95, e-mail: szkolenia@doradus.strefa.pl

Liczba osób objętych wsparciem: 350 osób zagrożonych utratą pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych
Zasięg projektu: miasto Toruń
Całkowita wartość projektu: 886 772,50 zł                          Wartość dofinansowania z EFS: 665 079,38 zł
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Artur Drygalski, koordy-
nator projektu „Wystartuj po 
sukces z nowym zawodem”:

- Pomysł na realizację projektu po-
wstał na konsultacjach z pracownika-
mi Oddziału Wdrażania ZPORR 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Toruniu podczas „Dni otwartych”. 
Wówczas uzyskaliśmy informacje 
o możliwości realizacji finansowa-
nych z EFS szkoleń zawodowych 

dla osób zagrożonych utratą pracy. Opracowanie projektu było 
dużym wyzwaniem, gdyż  było to pierwsze tego rodzaju przed-
sięwzięcie w ramach działania 2.4 ZPORR w naszym woje-
wództwie. Realne potrzeby i szybkie zmiany społeczno-gospo-
darcze po wejściu Polski do Unii Europejskiej spowodowały 
potrzebę wdrożenia kompleksowego projektu, który umożliwił 
przekwalifikowanie zawodowe osobom szczególnie narażonym  
na utratę pracy. W ramach tej inicjatywy przeszkolono 350 osób, 
które znalazły się w trudnej sytuacji zawodowej i osobistej. Kursy 
pozwoliły zmienić tę sytuację poprzez wyuczenie nowego zawo-
du, który daje realną szansę znalezienia zatrudnienia.

• Polska w czołówce negocjacji. Komisja Europejska za-
akceptowała polskie Narodowe Strategiczne Ramy Od-
niesienia. Tym samym Polska znalazła się w grupie dzie-
sięciu państw członkowskich Unii Europejskiej, które 
osiągnęły już porozumienie z Komisją Europejską w 
sprawie NSRO.

• Z dniem 1 czerwca 2007 r. Ostateczni Odbiorcy w ra-
mach działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zobowiązani zosta-
ną do składania wniosków płatniczych w Generatorze 
Wniosków Płatniczych. 

• Aktualna wersja Generatora Wniosków Płatniczych znaj-
duje się na stronie - www.simik.gov.pl

• 14 marca  2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – na 
zaproszenie Europe  Direct  przy Wyższej Szkole Gospo-
darki w Bydgoszczy - uczestniczył w seminarium „Biznes 
i Gospodarka - Fundusze Europejskie dla firm  w no-
wym okresie programowania 2007 – 2013”. Celem kon-
ferencji było  przedstawienie  możliwości aplikacyjnych 
w nowym okresie programowania  dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych założeniem 
własnej działalności gospodarczej. Przedstawiciel WUP 
omówił  „Rozwój zasobów ludzkich w kontekście Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.                

• 7 maja 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zor-
ganizował w swojej siedzibie spotkanie szkoleniowe dla 
Ostatecznych Odbiorców realizujących projekty współ-
finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego        

w ramach działań 2.1, 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Szkolenie do-
tyczyło obsługi Generatora Wniosków Płatniczych oraz 
nieprawidłowości występujących w składanych obecnie 
wnioskach o płatność w wersji papierowej i elektronicz-
nej.

• Na bieżąco prowadzone są indywidualne spotkania in-
formacyjno-konsultacyjne Ostatecznych Odbiorców           
w ramach działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR z pracownikami 
Oddziału ds. Rozliczeń ZPORR z zakresu poprawnego 
przygotowywania wniosków o płatność.

• 16 maja 2007 r. w Hotelu „Brda” w Bydgoszczy Woje-
wódzki Urząd Pracy w Toruniu uczestniczył w konfe-
rencji „Regionalna  współpraca międzysektorowa. Szanse  
i wyzwania w kontekście Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007 – 2013”, inaugurującej otwarcie Regional-
nego Ośrodka EFS, działającego przy Polskim Towarzy-
stwie Ekonomicznym w Bydgoszczy. Podczas konferen-
cji przedstawiono cele sieci Regionalnych Ośrodków 
EFS,  założenia PO KL w nowym okresie programowania  
w latach 2007 – 2013 z uwzględnieniem uwarunkowań 
regionalnych oraz przykłady  dobrych  praktyk związa-
nych z wykorzystaniem środków EFS. Wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele samorządów 
regionalnych, organizacji pozarządowych, instytucji po-
mocy społecznej, szkół oraz władz oświatowych, przed-
siębiorcy i instytucje otoczenia biznesu.

Europejski Fundusz Społeczny - aktualności

Seminarium „Fundusze Europejskie dla firm  w nowym okresie progra-
mowania 2007 – 2013”.

Spotkanie szkoleniowe w siedzibie WUP w Toruniu.    

a
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Biskupin to archeologiczna perełka, unikalny na skalę 
światową rezerwat archeologiczny, który każdego roku 
odwiedzają tysiące osób, zarówno z Polski, jak i z zagra-
nicy. Jednak zły stan obiektów muzealnych, degradacja 
rekonstrukcji oraz brak odpowiedniej infrastruktury w sy-
tuacji rosnącego ruchu turystycznego wymagały podjęcia 
pilnych działań. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zain-
teresowaniu turystów, Muzeum w Biskupinie postanowiło 
wykorzystać możliwość uzyskania dofinansowania z fun-
duszy strukturalnych na przebudowę i zmodernizowanie 
rezerwatu. 

W kwietniu 2005 roku rozpoczęła się realizacja projektu pt. 
„Odbudowa, rekonstrukcja i stylizacja obiektów Mu-
zeum Archeologicznego w Biskupinie” w ramach Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
(Priorytet III, działanie 3.2 – Obszary podlegające restruktu-
ryzacji). Muzeum udało się pozyskać na realizację projektu 
ponad 1,4 miliona złotych z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Pozostałe środki pochodziły:   z budżetu 
państwa (191 tys. zł),  z budżetu województwa (505,4 tys. zł) 
oraz ze środków własnych (468,2 tys. zł). 

Projekt obejmował odbudowę i rekonstrukcję pomostu, 
bramy, 100-metrowego wału obronnego oraz trzynastu chat, 
rozbudowę budynku muzealnego i wystawienniczego, wypo-
sażenie pracowni konserwacji drewna i materiałów organicz-
nych oraz utwardzanie kostką betonową terenu przy budyn-
kach B, C i D. Dzięki doskonałej organizacji pracy, w czasie 
remontu rezerwat archeologiczny ciągle mogli odwiedzać 
turyści. 

Biskupin leży w obrębie regionu historyczno-etnograficz-
nego zwanego Pałukami. Jest jednym z najbardziej znanych 
rezerwatów archeologicznych w Europie Środkowej. Znale-
ziono w nim ślady osadnictwa od starszej epoki kamienia po 
średniowiecze. Odkrycie tego niezwykłego miejsca przypa-
da na rok 1932, a zawdzięczamy je Walentemu Szwajcerowi, 

miejscowemu nauczycielowi. Rezerwat powstał jeszcze przed 
II wojną światową, dzięki staraniom Józefa Kostrzewskiego, 
profesora archeologii Uniwersytetu Poznańskiego i badacza 
biskupińskiej osady. Późniejszy rozwój rezerwatu odbywał się 
pod kierunkiem jego ucznia i asystenta, profesora Zdzisława 
A. Rajewskiego. 

Co ważne, Biskupin nie jest jedynie pomnikiem przeszło-
ści. Tłumy odwiedzające corocznie osadę są dowodem na 
to, że popularyzacja archeologii i historii w ciekawej formie 
może przynieść sukces. Największe wrażenie wywierają na 
zwiedzających oryginalne fragmenty i rekonstrukcja części 
drewnianego grodu obronnego z VIII w. p.n.e. Znajduje się tu 
również pawilon wystawienniczy, w którym prezentowane są 
eksponaty znalezione w Biskupinie, np.: narzędzia, naczynia, 
ozdoby, broń. Ponadto od wielu lat w Biskupinie hodowane 
są koniki polskie, owce wrzosówki, kozy, a ostatnio również 
bydło pierwotne czerwone rasy polskiej nizinnej. Na terenie 
rezerwatu, w części niedostępnej dla turystów,  uprawiane 
są cztery archaiczne gatunki pszenicy oraz proso, soczewica, 
lnianka i bób celtycki. Rezerwat archeologiczny zajmuje dziś 
powierzchnię 24 hektarów. 

Inwestycja z historią w tle
Dzięki środkom z Unii Europejskiej odbudowano i zrekonstruowano         

zabytkowe obiekty w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie 
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Najwięcej osób przybywa do biskupińskiego grodu podczas 
festiwalu archeologicznego, odbywającego się corocznie we 
wrześniu. Można tu wówczas przeżyć prawdziwą archeolo-
giczną przygodę, przenieść się do osady obronnej z przełomu 
epoki brązu i żelaza sprzed 2700 lat, kiedy tereny te zamiesz-
kiwała ludność kultury łużyckiej. 

Biskupiński festyn charakteryzuje niezwykle atrakcyjna 
forma przekazu oraz dbałość o realizm. Pokazy interaktywne 
archeologii eksperymentalnej, starożytnego i historycznego 
rzemiosła, prezentacja zanikających zawodów oraz warsztaty 
dla zwiedzających to tylko niektóre z atrakcji. Ponadto można 
obejrzeć pokaz walki wojów, wybić średniowieczną monetę, 
nauczyć się władania mieczem i kuszą, ulepić gliniany garnek 
czy przyjrzeć się produkcji dziegciu.

Rezerwat archeologiczny w Biskupinie jest dowodem na 
to, że historia nie musi być jedynie suchym faktem, który ist-
nieje w postaci kilku zdań w podręczniku. Wizyta w rezerwa-

cie to nie tylko swego rodzaju rozrywka i przygoda, ale także 
żywa lekcja historii, nie tylko dla dzieci. Lekcja taka ma cenne 
walory edukacyjne i jest wspaniałym uzupełnieniem zdoby-
wanej w szkole wiedzy o początkach Państwa Polskiego.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia atrak-
cyjności biskupińskiego rezerwatu,  jego potencjału histo-
rycznego, kulturowego, a także korzystnie wpłynęła na walor 
turystyczny regionu. Dzięki pracom przeprowadzonym w 
ramach inwestycji, tysiące zwiedzających będą mogły nadal 
korzystać z uroków tego niezwykłego miejsca.
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W ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochro-
na dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyj-
nego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, na terenie gmin 
województwa kujawsko-pomorskiego realizowane są projekty 
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwa-
rancji Rolnej Unii Europejskiej. Jednym z przedsięwzięć wdro-
żonych w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie           
i ochrona dziedzictwa kulturowego” jest „Budowa boisk ogól-
nodostępnych w Lubiczu Dolnym”.

Zgodnie z „Planem rozwoju miejscowości Lubicz Dolny, 
Gmina Lubicz do 2010 roku”, mieszkańcy gminy jako najważ-
niejszy priorytet rozwoju wskazali budowę boisk ogólnodo-
stępnych wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania 
terenu. 29 czerwca 2005 roku Gmina Lubicz złożyła w urzędzie 
marszałkowskim stosowny wniosek. 

Projekt został zaakceptowany i 12 grudnia 2005 roku po-
między Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
a Gminą Lubicz została zawarta umowa o dofinansowanie. 

W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę 
projektu - firmę „Elwik” Sp. z o.o. z Lubicza. Prace budowlane 
rozpoczęto 10 kwietnia 2006 roku, a 31 sierpnia obiekty sporto-
wo-rekreacyjne oddano do użytku.

- W ramach projektu wykonano instalację odwodnienio-
wą, aby zapobiec zalewaniu terenu przez wody opadowe. Po-
tem wybudowano asfaltowe boisko do koszykówki i siatkówki  
o powierzchni 448 metrów kwadratowych. Zimą może być ono 
wykorzystane jako lodowisko. Obok znajduje się mini boisko,  
o powierzchni 1114 metrów kwadratowych, do gry w piłkę noż-
ną z nawierzchnią trawiastą – wylicza Wojciech Knieć, główny 
specjalista do spraw funduszy Unii Europejskiej Urzędu Gmi-
ny w Lubiczu. - Mini boisko otoczone jest bieżnią na trzy tory 
o nawierzchni żużlowej. Przy boiskach ustawiono ławki.  Inte-
gralną częścią projektu jest także asfaltowy tor do jazdy na wrot-
kach o całkowitej powierzchni 225 metrów kwadratowych.

Ponadto na terenie zespołu boisk postawiono elementy placu 
zabaw dla dzieci oraz amfiteatrzyk z miejscem na ognisko. Cały 

obiekt został oświetlony, ogrodzony i obsadzony drzewami oraz 
krzewami. Wcześniej, jeszcze przed realizacją projektu, gmina 
własnym sumptem wybrukowała alejki wiodące do boisk.

Przedsięwzięcie kosztowało prawie 545 tysięcy złotych, z cze-
go niemal 436 tysięcy dopłacił Europejski Fundusz Orientacji       
i Gwarancji, zaś niemal 109 tysięcy to udział środków własnych 
beneficjenta. 

- Jesteśmy dumni, że tyle udało nam się zrobić, ale nie osiada-
my na laurach. Boiska i to, co przy nich stworzono, to zaledwie 
pierwszy etap planowanego przedsięwzięcia – dodaje Wojciech 
Knieć. – Drugi etap zakłada budowę amfiteatru z prawdziwe-
go zdarzenia. To na razie kwestia przyszłości, gdyż gmina ma 
wiele innych, pilniejszych potrzeb. Mam jednak nadzieję, że                  
w ciągu najbliższych pięciu lat dorobimy się także amfiteatru. 
Zaś w najbliższym czasie, już za środki własne gminy, wykonany 
zostanie stały monitoring zespołu boisk poprzez system kamer. 

Wójt gminy Lubicz, Marek Olszewski, uważa, że poprawa ja-
kości życia na terenach podmiejskich to skomplikowana sprawa, 
gdyż ludność napływowa, zwykle wykształcona i zamożna, ma 
nieco inne oczekiwania co do miejsca zamieszkania niż auto-
chtoni. 

- W tym wypadku spełniliśmy jednak oczekiwania wszystkich, 
gdyż budowy boisk czy placów zabaw chcieli zarówno nowi, 
jak i starzy mieszkańcy Lubicza – stwierdza Marek Olszew-
ski.  – Dobrze, iż projekt można było dofinansować ze środków 
unijnych. Mamy ogromne potrzeby inwestycyjne w zakresie 
budowy kanalizacji, dróg i ulic, więc gdyby nie unijne wsparcie, 
realizacja byłaby mocno opóźniona. 

Mieszkańcy gminy są bardzo zadowoleni z nowych boisk. 
– Nareszcie możemy poczuć na własnej skórze, że jesteśmy  
w Unii Europejskiej - kwituje sołtys Lubicza Dolnego, Jan 
Klawiński. – Młodzież ma gdzie spędzać wolny czas i rozwijać 
sportowe zainteresowania. Ponadto na tak zagospodarowanym 
terenie można organizować imprezy masowe: festyny, strażackie 
zawody czy dożynki. Czekamy jeszcze na duży, porządny plac 
zabaw dla dzieci. Oczekujemy, że i tutaj Unia Europejska okaże 
się hojna. 

Dzieci czekają na plac zabaw

W Lubiczu Dolnym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rolnictwo wybudowano boiska, bieżnię i tor do jazdy na wrotkach 
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Z Katarzyną Orłowską oraz Teresą Wolin - osobami odpowie-
dzialnymi za promocję i koordynację projektu „Zagospodarowa-
nie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego 
nad Jeziorem Grodzieńskim – etap I” - rozmawia Agnieszka Łu-
kowska-Janeczek.

- Skąd wziął się pomysł na realizację tego właśnie przed-
sięwzięcia?

- W 1999 roku gmina Chełmża przejęła od Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa zadrzewiony teren o wielkości około 15 
hektarów we wsi Zalesie nad Jeziorem Chełmżyńskim i Grodzień-
skim. Postanowiono uporządkować działkę i stworzyć miejsce 
wypoczynku dla mieszkańców  gminy Chełmża, gmin sąsiednich  
i miast. Został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego oraz koncepcja zagospodarowania terenu. Ten ob-
szar jest położony w niewielkiej odległości od Torunia, z dostępem 
do sieci dróg dojazdowych, oraz połączony z oznakowanymi szla-
kami turystycznymi  pieszymi i rowerowymi. Pomyśleliśmy więc, 
że doskonale nadaje się na działalność rekreacyjną. 

- Jaki rodzaj prac zaplanowany jest w ramach inwestycji?

- Planujemy między innymi utworzenia pola namiotowego wy-
posażonego w altany, ławki, miejsce na grill i ognisko, wybudowa-
nie pomostu na jeziorze oraz placu zabaw. Projekt zakłada również 
kompleksowe uzbrojenie terenu w media, przygotowanie pod 
montaż urządzeń sportowych oraz wybudowanie obiektów zaple-
cza sanitarnego i usługowego. 

- W projekcie jest mowa o wykorzystaniu sąsiadujących 
wykopalisk archeologicznych dla celów stworzenia parku 
kulturowego. W jaki sposób?

- Koncepcja projektowanego parku kulturowego w Grodnie za-
kłada kompleksowe zagospodarowanie i udostępnienie turystycz-
ne istniejącego grodziska, a także stworzenie warunków do pobytu 
i edukacji grup zorganizowanych. Charakter kształtowanego parku 
kulturowego spowodował, że w koncepcji jego zagospodarowa-
nia dokonano podziału całego obszaru na dwie części o różnych, 
ale uzupełniających się  funkcjach. Część wschodnia to grodzisko  
z otoczeniem zieleni leśnej i wód Jeziora Grodzieńskiego, nawią-

zująca do dawnej osady kultury łużyckiej. Z kolei część zachodnia 
przeznaczona jest pod zapewniające sprawną obsługę komunika-
cyjną zaplecze wielofunkcyjne, zaplecze socjalno-sanitarne oraz 
handlowo-gastronomiczne. Na  obszarze Zalesie-Grodno reali-
zowanych jest wiele festynów historycznych promujących dzie-
dzictwo kulturowe tego obszaru. Dużo jest też imprez sportowo-
rekreacyjnych popularyzujących walory turystyczne Zalesia oraz 
zdrowy i aktywny styl spędzania wolnego czasu. Poprzez imprezy 
historyczne chcemy wzbudzić zainteresowanie kulturą regionu. 
Zainteresowanie historią i tradycją będzie na pewno większe, jeśli 
jednocześnie będzie można wypoczywać w dobrych warunkach. 

Dziękuję za rozmowę. 

Biwak z historią
W ramach ZPORR zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia        

i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim

Nad jeziorem powstanie pole namiotowe z zapleczem socjalno-sani-
tarnym, pomost i plac zabaw.

Wizualizacja kuchni na polu namiotowym.

Teresa Wolin, 
koordynator projektu.

Katarzyna Orłowska, 
koordynator projektu.

Beneficjentem projektu jest gmina Chełmża. Przed-
sięwzięcie realizowane jest w ramach ZPORR. Koszt 
całkowity inwestycji to 2 855 000,00 zł, dotacja z EFRR 
- 1 668 489,42 zł

Inwestycja ma na celu zagospodarowanie terenu w 
miejscowości Zalesie wokół Jeziora Chełmżyńskie-
go. Ciągły wzrost zainteresowania tym miejscem pod 
względem turystycznym, w oparciu o naturalne zasoby 
przyrodnicze i środowiskowe, powoduje konieczność 
poczynienia dalszych inwestycji, które jeszcze bardziej 
umocnią potencjał tego regionu, a co za tym idzie - 
przyciągną rzesze nowych turystów.  



��

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 
zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Po-
morskiego, przygotowuje się do pełnienia roli Instytucji 
Pośredniczącej Drugiego Stopnia we wdrażaniu Działania  
„Równość szans dla wszystkich oraz promocja inte-
gracji społecznej” Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Celem działania  jest zapewnienie 
równego dostępu do zatrudnienia 
osobom wykluczonym społecz-
nie, zagrożonym wykluczeniem 
oraz dyskryminowanym na rynku 
pracy, a także podwyższenie ich 
statusu zawodowego i społecznego 
poprzez przygotowanie do wejścia  
i integracji na rynku pracy. Ponadto 
istotną sprawą jest też wzmocnienie poten-
cjału instytucji pomocy i integracji społecznej dzia-
łających na terenie regionu, zmierzające do poprawy sku-
teczności ich funkcjonowania i jakości realizowanych zadań.

W związku z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczą-
cej, ROPS podjął działania związane z opracowaniem cy-
klu szkoleń dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej oraz organizacji pozarządowych. Celem kursów 
jest profesjonalne przygotowanie tych jednostek do efek-
tywnego korzystania ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach PO KL.

Zgodnie z Porozumieniem nr BBF/138/04/2007/UCP z 
dnia 18 kwietnia 2007 r., Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej realizował projekt, w ramach którego organizowane 

były dwudniowe seminaria nt. Projektowanie wniosków 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z zakre-
su integracji społecznej „Od pomysłu do projektu”. Celem 
szkoleń było zaprezentowanie jednostkom organizacyjnym 

pomocy społecznej i organizacjom pozarządowym 
możliwości skutecznego wykorzystania PO 

Kapitał Ludzki poprzez projekty sy-
stemowe oraz projekty konkurso-

we. Pierwszy dzień szkolenia po-
święcony został najważniejszym 
aspektom projektów konkurso-
wych, natomiast drugiego dnia 
omawiano projekty systemowe, 

na które składają się działania na 
rzecz aktywnej integracji wobec 

klientów pomocy społecznej oraz 
upowszechnianie pracy socjalnej i ak-

tywnej integracji.

W projekcie uczestniczyło około 400 osób: przedstawicie-
li wszystkich ośrodków pomocy społecznej i powiatowych 
centrów pomocy rodzinie w regionie, a także organizacji 
pozarządowych. Cykl seminariów zakończył się w połowie 
czerwca br.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki stwarza możliwość 
efektywnego wykorzystania środków płynących z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Jest szansą dla jednostek or-
ganizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarzą-
dowych na pozyskanie środków do realizacji swoich zadań 
oraz osiąganie założonych celów. Jego realizacja to także 
szansa na objęcie intensywną i specjalistyczną pomocą osób 
będących w najtrudniejszej sytuacji, co zwiększy ich możli-
wości powrotu na rynek pracy.

Uczą, jak pomagać
Program Operacyjny Kapitał Ludzki szansą dla jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych

Dorota Wróblewska, dyrektor ROPS w Toruniu, otwiera seminarium 
nt. projektowania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki z zakresu integracji społecznej.

W seminariach uczestniczyło około 400 osób.
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Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., wycho-
dząc naprzeciw najnowszym tendencjom rynkowym  
i oczekiwaniom przedsiębiorców, realizuje projekty doty-
czące identyfikacji struktur klastrowych w regionie. Jest 
instytucją wspomagającą zakładanie i funkcjonowanie 
grup kooperacyjnych w kujawsko-pomorskim.

TARR wspiera rozwój klastrów, ponieważ:

•  przedsiębiorstwa mogą odnieść większy sukces współ-
działając w pewnych obszarach działalności,

•  komunikacja między przedsiębiorcami w ramach sieci 
kooperacyjnych doprowadzi do szybszego rozprzestrze-
nienia się informacji o innowacyjnych rozwiązaniach,

•  stały, bliski kontakt z przedsiębiorstwami pozwoli na lep-
sze dostosowanie naszej oferty do potrzeb przedsiębior-
ców,

•  opracowywane przez nas programy wsparcia będą ściśle 
związane ze specyfiką branż,

•  nieformalne kontakty korzystnie wpłyną na rozprze-
strzenianie się tzw. „wiedzy ukrytej” (niedostępnej  
w publikacjach lub przy kontaktach formalnych),

•  przeprowadzenie niektórych działań jest nieopłacalne  
z punktu widzenia jednego przedsiębiorstwa, a opłacalne 
z punktu widzenia zbiorowości,

•  budowanie długotrwałych relacji Agencji z przedsiębior-
stwami zaowocuje wzajemnym zaufaniem umożliwiają-
cym realizację bardziej złożonych przedsięwzięć.

KLASTRY SZANSĄ 
ROZWOJU REGIONU

Projekt „Klastry szansą rozwoju regionu” jest dofinan-
sowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego. Celem dwuletniego przedsięwzięcia, 
realizowanego od stycznia 2006 roku, jest wypracowanie 
koncepcji funkcjonowania klastrów w województwie ku-
jawsko-pomorskim.

Działania projektowe skierowane zostały do przedstawi-
cieli branży meblarskiej, maszynowo-narzędziowej oraz 
turystyczno-uzdrowiskowej z regionu kujawsko-pomor-
skiego. Do udziału w projekcie zaproszono także przedsta-
wicieli jednostek samorządu terytorialnego i sfery B+R.

W ramach realizacji projektu zaplanowano cykl szko-
leń oraz seminariów tematycznych, na których przedsię-
biorcy stopniowo zapoznawani byli z aspektami działania  
w klastrze. Poruszane były zagadnienia tworzenia łańcucha 
powiązań pomiędzy uczestnikami danej grupy kooperacyj-

nej. Ponadto prowadzono warsztaty, których celem było 
skonfrontowanie uczestników projektu z praktycznymi 
problemami i schematami działania pojawiającymi się przy 
inicjowaniu i rozwoju współpracy w ramach klastrów. Prze-
prowadzano symulację funkcjonowania przedsiębiorstwa  
w grupie firm o podobnym profilu, identyfikację potencjal-
nych problemów ograniczających rozwój klastra oraz dzia-
łań, które poprawiłyby konkurencyjność przedsiębiorstw  
w obrębie firm wchodzących w jego skład.

Do tej pory w cyklu warsztatów i seminarium tematycz-
nym udział wzięły dwie branże: maszynowo-narzędziowa 
oraz turystyczno-uzdrowiskowa. W toku działań projek-
towych pozostaje organizacja spotkań warsztatowych dla 
branży meblarskiej (III kwartał 2007).

Liderzy grup branżowych w dniach 16-20 kwietnia goś-
cili w Dolnej Austrii, gdzie zapoznawali się ze strukturą  
i działaniem tamtejszych, od wielu lat funkcjonujących kla-
strów.

Uczestnicy wyjazdu odwiedzali przedsiębiorstwa nale-
żące do grupy uzdrowiskowej (Kurhotel w Bad Pirawarth, 
Therme Laa Superior w Laa an der Thaya i Rómertherme 

Kooperacja? To się opłaca!
Rola klastrów w województwie kujawsko-pomorskim
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Baden) oraz tworzyw sztucznych (Battenfeld i Lechner-
Kunststoffteile w Wiener Neustadt, a także Echem, czyli 
centrum elektrochemii stosowanej należące do parku na-
ukowo-przemysłowego – Technopol). 

KUJAWSKO-POMORSKI  E-KLASTER
Projekt „Kujawsko-pomorski e-klaster” jest kolejnym 

przedsięwzięciem TARR S.A. Jego realizacja obejmuje 
okres od 1 lutego br. do 30 kwietnia roku przyszłego. Pro-
jekt poprzedziła analiza możliwości wyodrębnienia kla-
stra informatycznego w regionie. Badania potwierdziły, że  
w naszym województwie jest wiele firm z branży IT mo-
gących utworzyć taką grupę, przy dużym zaangażowaniu 
ośrodków badawczo-rozwojowych i uczelni. Celem pro-
jektu jest podniesienie potencjału innowacyjnego regionu 
poprzez zacieśnienie współpracy firm z branży IT. 

Przedsięwzięcie jest otwarte dla wszystkich zainteresowa-
nych przedsiębiorców branży IT: firm teleinformatycznych 
i programistycznych, providerów usług informatycznych, 
producentów podzespołów komputerowych, dystrybuto-
rów sprzętu. Jedyny warunek uczestnictwa to prowadzenie 
działalności gospodarczej na terenie województwa kujaw-
sko-pomorskiego. 

Projekt realizowany jest etapowo. Zainauguruje go semi-
narium informacyjne, na którym przedsiębiorcy zapoznają 
się z tematyką klastrową oraz koncepcjami funkcjonowa-
nia klastra w Polsce. Następnie odbędą się seminaria tema-
tyczne poświęcone specjalistycznym zagadnieniom wiedzy 
informatycznej. Na pierwszym spotkaniu będzie mowa o 
nowoczesnych, innowacyjnych technologiach informa-
tycznych oraz możliwości ich zastosowania w firmach re-
gionu. Kolejne poświęcone zostanie kwestii funkcjonowa-
nia regionalnych przedsiębiorstw branży informatycznej na 
rynku na zasadzie ścisłej współpracy. W czasie ostatniego 
seminarium słuchacze zapoznają się z praktycznymi aspek-
tami funkcjonowania w ramach klastra IT. 

JUŻ DZIAŁAJĄ

 Bydgoski klaster przemysłowy
We wrześniu 2006 r. w Bydgoszczy podpisano porozumie-

nie intencyjne w sprawie utworzenia Bydgoskiego Klastra 
Przemysłowego. Jego sygnatariuszami, obok przedsiębior-
ców reprezentujących branżę maszynowo-narzędziową, 
byli przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji 
zrzeszających przedsiębiorców, sfery B+R i instytucji oto-
czenia biznesu. Do inicjatywy przyłączyło się wówczas 18 
przedsiębiorstw i przedstawicieli innych instytucji (obecnie 
z klastrem identyfikuje się już ponad 30 podmiotów). 

Celem inicjatywy jest zdynamizowanie rozwoju firm 
zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim, 
działających w przemyśle chemicznym, ze szczególnym 
uwzględnieniem branży przetwórstwa tworzyw sztucznych 
i narzędziowej. Strategicznym założeniem przedsięwzięcia 
jest nawiązanie i zacieśnienie różnorodnych form współ-
pracy pomiędzy konkurującymi ze sobą firmami i związa-
nymi z nimi instytucjami dla osiągnięcia wymiernego efek-
tu społeczno-gospodarczego.

Klaster Dolina Zdrowia
Dolina Zdrowia powołana została do życia przez przed-

stawicieli branży turystyczno-uzdrowiskowej skupionej 
wokół Ciechocinka. Koordynatorem działań jest lokalne 
stowarzyszenie przedsiębiorców branży Komisja Zdrojowa. 
Strategiczny cel klastra to wypromowanie uzdrowiska Cie-
chocinek i uczynienie zeń lidera na rynku usług uzdrowi-
skowych. Obecnie członkami grupy jest kilkanaście przed-
siębiorstw sanatoryjnych regionu Ciechocinka.

Małgorzata Baran
      
  Kierownik ds. Projektów EFS

                                        TARR S.A.

Informacje na temat projektów uzyskać można           
na stronie internetowej 

www.klastry.tarr.orq.pl,      
e-mail klastry@tarr.org.pl;  eklaster@tarr.orq.pl, 

tel. (0-56) 657-14-52/53 
lub osobiście, odwiedzając biuro projektu 

mieszczące się 
w Toruńskim Parku Technologicznym 

zarządzanym przez TARR S.A., 
budynek A, ulica Włocławska-167, pokój 235.
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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
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
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