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Szanowni Czytelnicy,

Poziom wykorzystania wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej zależy od wiedzy, umiejętności
i aktywności jednostek samorządowych oraz podmiotów społeczno-gospodarczych. Konieczne jest wypracowanie 
nowych, bardziej skutecznych form działania.

Kończący się okres programowania i wdrażania projektów w latach 2004-2006 skłania do podsumowań i wy-
ciągania wniosków oraz do wskazania na przyszłe kierunki i priorytety rozwoju. Wiąże się to z koniecznością 
skonstruowania nowego systemu wdrażania i zarządzania rozwojem, co nałoży dodatkowe zadania i obowiązki na 
administrację samorządową. 

Miejmy nadzieję, że zdobyte do tej pory umiejętności i doświadczenie pozwolą na racjonalne działanie na rzecz 
rozwoju lokalnego i regionalnego z wykorzystaniem dostępnych funduszy strukturalnych. Działania przedstawi-
cieli samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych ulegają w tym zakresie systematycznemu przeobra-
żaniu. Sprawia to, że problematyka rozwoju oraz realizacji polityki strukturalnej postrzegana jest  jako integralny 
obszar działań na rzecz budowania potencjału jednostki terytorialnej.

Prezentowany w obecnym Biuletynie materiał stanowi ilustrację takiego właśnie myślenia i działania, a zarazem 
może być traktowany jako szerokie forum wymiany informacji  oraz prezentacji dobrych praktyk

Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

Waldemar Achramowicz
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- Stawiamy na naukę, inwestycje, innowacyjność i likwidację bezrobocia. Z myślą o naszym i przyszłych 
pokoleniach – mówi Waldemar Achramowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

- Nasze województwo dostało z Unii europejskiej pra-
wie 142 miliony euro w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Czy Pana zdaniem 
wykorzystamy te środki w całości i w sposób efektywny?

- Obecnie z całą pewnością mogę powiedzieć, iż potrafimy 
dobrze wykorzystywać środki europejskie. Jednostki samorządu 
terytorialnego z regionu stanęły na wysokości zadania i mimo 
wcześniejszych obaw co do możliwości finansowych naszych 
gmin i powiatów nie było żadnych problemów z zapewnie-
niem wymaganego wkładu własnego do realizacji projektów 
infrastrukturalnych. W sumie złożono 793 wnioski na łączną 
kwotę dofinansowania ponad 1,5 miliarda złotych, przy do-
stępnych środkach w wysokości prawie 560 milionów złotych. 
Obrazuje to po pierwsze potrzeby naszego regionu w zakresie 
wyposażenia w podstawową infrastrukturę techniczną, a po 
drugie stopień mobilizacji gmin, które, moim zdaniem, bardzo 
dobrze się spisały. Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej samo-
rząd województwa mógł dofinansować realizację 227 inwestycji 
o charakterze regionalnym i lokalnym za ponad 536 milionów 
złotych oraz 103 projekty współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego za ponad 60 milionów złotych. Obecnie 
trwa realizacja projektów, a efekty rzeczowe są już widoczne.

- Czy aktywność podmiotów w ubieganiu się o środki 
europejskie była jednakowa w całym województwie?

- Różnice w aktywności o pozyskanie środków są spore. 
Najaktywniejszym powiatem jest powiat włocławski. Z obszaru 
powiatu ziemskiego złożono w sumie 90 wniosków, co stanowi 
ponad 11 procent wszystkich zarejestrowanych aplikacji. Na 
następnych pozycjach, z dużo mniejszą liczbą wniosków, plasują 
się podmioty z powiatu ziemskiego toruńskiego - 50 złożo-
nych wniosków oraz podmioty z obszaru Miasta Bydgoszczy 
- 48 wniosków. Podobną liczbę wniosków, po 46, złożyli 
wnioskodawcy z terenu powiatu świeckiego i bydgoskiego 
ziemskiego. Natomiast najsłabiej pod tym względem wypada 
Miasto Grudziądz, ponieważ wnioskodawcy z tego obszaru 
złożyli tylko siedem wniosków. To nawet nie jeden procent 
wszystkich złożonych aplikacji. Myślę, że duże znaczenie ma 
wysokość alokacji do rozdysponowania, zwłaszcza jeżeli połączy 
się ten aspekt z powszechnie widocznymi i odzwierciedlony-
mi także w poszczególnych naborach potrzebami w zakresie 
podstawowej infrastruktury technicznej w poszczególnych 
częściach województwa. Pewien wpływ mają także rodzaje 
projektów możliwych do realizacji w ramach ZPORR, po-
dzielonych na priorytety nie przedmiotowo, a pod względem 
charakteru projektu, duże projekty regionalne i mniejsze o skali 
lokalnej, co bezpośrednio jest związane z jego wartością. To 
kryterium dostępu z definicji powoduje zdecydowanie słabszą 

pozycję samorządów gminnych oraz niewielkich podmiotów 
działających w skali lokalnej w przypadku naborów w ramach 
działań Priorytetu I i powoduje dominację dużych ośrodków. 
Potwierdzają to czołowe pozycje trzech największych miast 
regionu wraz z przyległymi terenami w „wyścigu” po środki 
strukturalne. Jednak najważniejsze czynniki leżą w zasobach 
ludzkich i zależą od tradycji działania oraz otoczenia, w jakim 
się znajdują. Sprawny i silny merytorycznie zespół ludzi zajmu-
jących się pozyskiwaniem środków unijnych stanowi podstawę 
sukcesu, a tego nie uda się osiągnąć przygotowując wnioski 
za pomocą przypadkowych osób lub przy okazji wykonywania 
innych zadań. Być może czynnikiem zniechęcającym jest też 
duża konkurencja. Niektóre podmioty z góry założyły, że jeżeli 
zainteresowanie środkami strukturalnymi średnio trzykrotnie 
przekracza możliwości finansowe programu, to nie warto się 
o nie ubiegać. A to błędne założenie.

- Czy aktywność wnioskodawców miała duży wpływ 
na decyzje zarządu województwa w zakresie wyboru 
projektów do dofinansowania?

Odrobimy lekcje 
na piątkę

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemar Achramowicz
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- Zarząd województwa kierował się przede wszystkim wy-
nikami oceny wniosków, rekomendacją Regionalnego Komitetu 
Sterującego i zapisami Strategii Rozwoju Województwa. Nie 
miała tu znaczenia liczba aplikacji 
złożonych przez danego wniosko-
dawcę. Najwięcej środków w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca trafiło 
do powiatu wąbrzeskiego, w wysoko-
ści prawie 770 złotych na mieszkańca. 
Powiat ten zdecydowanie zdystan-
sował pozostałe obszary, bowiem 
na kolejnych miejscach znajduje się 
powiat tucholski z kwotą 420 złotych 
i powiat grodzki Toruń ze średnią 
396 złotych na mieszkańca. W su-
mie aż siedem powiatów zdobyło 
w przeliczeniu na mieszkańca więcej 
środków niż wynika to ze średniej 
dla województwa wynoszącej prawie 
259 złotych. Zarząd województwa 
starał się realizować strategię równo-
miernego rozwoju powiatów. Dlatego 
zakładanie a priori, że konkurencja 
jest zbyt duża i nie warto wkładać 
wysiłku w przygotowanie i składanie 
dokumentacji, bo szanse osiągnięcia 
sukcesu są bardzo małe, nie było 
dobrą strategią. Prawie każda gmina, 
która złożyła wniosek, realizuje pro-
jekt współfinansowany ze środków 
strukturalnych. „Białe plamy” na terenie naszego regionu wyni-
kają z braku wniosków z danego terenu albo z niedostatecznego 
przygotowania dokumentacji projektowej. Takich miejsc jest 
jednak bardzo mało i prawie w każdym zakątku ziemi kujawsko-
-pomorskiej „widać” unijne środki.

- Czy zwykły Kowalski może odczuć, że w naszym wo-
jewództwie w latach 2004-2006 zostało spożytkowanych 
ponad pół miliarda dodatkowych środków?

- Wszyscy mieszkańcy regionu mogą już zauważyć efekty 
realizacji projektów współfinansowanych ze ZPORR. Są one 
wdrażane w każdym powiecie. Możemy już korzystać z no-
wych lub zmodernizowanych dróg, zarówno lokalnych, jak też 
ważnych z punktu widzenia układu komunikacyjnego w całym 
województwie. Na przykład ze środków ZPORR została zmo-
dernizowana droga wojewódzka nr 240 na odcinku Chojnice-Tu-
chola-Świecie, a Wąbrzeźno i Brodnica mają nowe obwodnice. 
Duże wsparcie otrzymały uczelnie wyższe regionu. Rozbudo-
wywana jest siedziba Wydziału Matematyki i Informatyki oraz 
Regionalnego Studium Informatycznego UMK w Toruniu, ATR 
w Bydgoszczy buduje część dydaktyczną dla Regionalnego Cen-
trum Innowacyjności, a Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego 
dzięki środkom unijnym dokonuje rozbudowy Laboratorium 
Mitotoksyn o część audytoryjno-konferencyjną. Nie pominięto 
także ochrony zdrowia. Na modernizację i wyposażenie w sprzęt 
medyczny szpitali o charakterze wojewódzkim przekazano 

ponad 25 milionów złotych. Kolejne 40 milionów złotych 
trafiło do podmiotów realizujących duże projekty z dziedziny 
kultury, a prawie 54 miliony wspierają budowę społeczeństwa 

informacyjnego w naszym regionie. Tutaj na szczególną uwagę 
zasługuje pilotażowy w całym kraju projekt szerokopasmowej 
sieci informacyjnej, która zapewni instytucjom i mieszkańcom 
naszego regionu szybki oraz bezpieczny dostęp do internetu. 
Wspominam tylko projekty duże, które będą służyć miesz-
kańcom dużej części województwa, ale wiele projektów, bo 
w sumie aż 180 na kwotę prawie 170 milionów złotych, ma 
charakter lokalny. 

- Wynika z tego, że województwo w swoim rozwoju 
stawia na innowacyjność.

- To prawda. W roku bieżącym utworzony został Regionalny 
Fundusz Badań i Wdrożeń - jedyne tego typu przedsięwzięcie 
samorządowe w Polsce. Jego celem jest dofinansowanie badań 
o podstawowym znaczeniu dla rozwoju województwa wyni-
kających z zapotrzebowania gospodarki regionu. Finansowany 
jest on w całości ze środków budżetu województwa. Zgodnie 
z przyjętym zapisem w Regionalnej Strategii Innowacji, przezna-
czane na to będzie corocznie trzy procent dochodów własnych 
województwa. W maju zarząd województwa przyznał dofinan-
sowanie 19 projektom zgłoszonym przez Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, Akademię Techniczno-Rolniczą, Uniwersytet Kazi-
mierza Wielkiego, Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 
„Metalchem” i Ośrodek Badawczy Rozwoju Urządzeń Stero-
wania Napędów. W roku bieżącym samorząd województwa ze 
środków ZPORR uruchomił system stypendiów doktoranckich. 

- Nowym pokoleniom trzeba stworzyć podwaliny godnego, bezpiecznego życia – twierdzi marszałek 
Achramowicz 
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Przyznane zostało 90 rocznych stypendiów na łączną war-
tość 2,6 milionów złotych. Kolejne dwa projekty wiążą się 
z budową nowych obiektów. W Toruniu powstało Centrum 
Transferu Technologii zrealizowane przez Toruńska Agencję 
Rozwoju Regionalnego przy udziale środków finansowych 
województwa i programu Phare 2001. W Bydgoszczy natomiast 
utworzone zostało Regionalne Centrum Innowacyjności przy 
Akademii Techniczno-Rolniczej, dla potrzeb którego trwa 
budowa obiektu finansowanego ze środków ZPORR i budżetu 
województwa.

- Innowacyjność jest oczywiście bardzo ważna, ale, jak 
wiadomo, nie ma rozwoju bez inwestycji. Tymczasem 
przed inwestorami ciągle piętrzą się trudności. Czy sa-
morząd województwa robi coś, by je zlikwidować?

- Podczas jednego ze spotkań Kujawsko-Pomorskiej Rady 
Przedsiębiorczości wyspecyfikowane zostały trudności, jakie 
stoją przed inwestorami i jak najbardziej chcemy je zlikwi-
dować. Inwestorzy muszą liczyć na pomoc, sprawną obsługę, 
kompleksowo przygotowane tereny inwestycyjne i sprzyjający 
klimat społeczny. Jednym z elementów podejmowanych działań 
było utworzenie w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Cen-
trum Obsługi Inwestora. Uznajemy przyciąganie inwestorów 
do naszego województwa za istotny czynnik rozwoju regionu. 
Omawianie przedsięwzięć prowadzonych w tym zakresie to 
temat – rzeka. Wspomnę jedynie o najgłośniejszym i najbardziej 
spektakularnym efekcie naszych działań - o ogromnej inwestycji 
japońskich koncernów Sharp i Orion oraz ich kooperantów na 
terenie podtoruńskiej Gminy Łysomice. Powstaje tam tak zwany 
Cristal Park, czyli Park Kryształowy, którego realizacja już się 
rozpoczęła. Będzie on największym kompleksem przemysło-
wym w Europie, produkującym i wykorzystującym panele LCD, 
zatrudniającym około 10 tysięcy osób. Produkcja z pierwszych 
zakładów Sharpa   Oriona ruszy jeszcze w tym roku. W sumie, 
na dzień dzisiejszy, uruchomienie zakładów produkcyjnych na 
terenie Cristal Parku zadeklarowało 11 firm. Oznacza to kolej-
ne miejsca pracy. Mam nadzieję, że to nie koniec inwestycji. 
Potrzeba ciągle nowych, bo przecież musimy myśleć nie tylko 
o sobie, ale także o przyszłych pokoleniach. Dla nich musimy 
stworzyć podwaliny godnego, bezpiecznego życia. 

- A co z rozumianą szeroko, w układzie międzynarodo-
wym, dostępnością komunikacyjną ? Na tym polu jeszcze 
wiele u nas zostało do zrobienia.

- Nie jesteśmy zadowoleni z istniejącego stanu. Na jego 
zmianę mamy jednak ograniczony wpływ, gdyż są to zadania 
rządowe w województwie, nie nasze. Nie oznacza to jednak, 
że nic w tym zakresie nie robimy. Wspieramy i będziemy dalej 
wspierać rozbudowę Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Wybudo-
wany został terminal pasażerski. Niezbędne jest uruchomienie 
licznych połączeń z różnymi częściami Europy oraz wybudo-
wanie terminala cargo. Podstawę sieci drogowej stanowić będzie 
autostrada A-1 łącząca Skandynawię z południem Europy oraz 
drogi ekspresowe S-10 ze Szczecina do Warszawy, S-15 z Po-
znania na Warmię i Mazury oraz S-5 z Gdańska do Poznania 
i Wrocławia. Szybka realizacja tych przedsięwzięć warunkuje 

dalszy rozwój naszego regionu. Mamy tego świadomość i sta-
ramy się  w miarę możliwości „pchać” te inwestycje.

- Czego możemy się w najbliższych latach spodziewać 
w związku z nowym okresem programowania?

- Podstawowym narzędziem w kształtowaniu rozwoju woje-
wództwa w latach 2007-2013 będzie Regionalny Program Ope-
racyjny. Zgodnie z jego ustaleniami, będziemy kontynuować do-
tychczasowe, dobre i sprawdzone kierunki działań. Dokończymy 
realizację podstaw społeczeństwa informacyjnego. Przygotujemy 
kompleksowo wiele terenów inwestycyjnych w różnych czę-
ściach województwa. Podejmiemy wiele przedsięwzięć ze sfery 
otoczenia biznesu, wspierać będziemy tworzenie się klastrów 
przemysłowych. Jeszcze większą uwagę poświęcać będziemy 
rozwojowi nauki i edukacji. Wiedza i umiejętności jej wykorzy-
stania w praktyce gospodarczej i społecznej to dzisiaj główny 
czynnik rozwoju. Wspierać będziemy wszelkie prace zmierzające 
do ograniczenia i likwidacji bezrobocia, które w dalszym ciągu 
jest niezwykle bolesnym problemem regionu. Kolejnym istot-
nym tematem, związanym z fizycznym bezpieczeństwem wielu 
mieszkańców, jest budowa zapory na Wiśle w rejonie Ciechocin-
ka-Nieszawy. Postaramy się też przekształcić aglomerację bydgo-
sko-toruńską w obszar metropolitalny o znaczeniu europejskim. 
Wiąże się to między innymi z poprawą dostępności komuni-
kacyjnej regionu, w tym z infrastrukturą drogową. Kluczowe 
zadania w tej dziedzinie to szybka i pełna budowa autostrady A-1 
oraz budowa nowego mostu na Wiśle w Toruniu. Przedsięwzięć 
istotnych do zrealizowania na terenie naszego województwa jest 
oczywiście więcej. Nie sposób ich wszystkich wymienić. Wykaz 
tylko zadań samorządowych do realizacji przy udziale funduszy 
strukturalnych w latach 2007-2013, które zgłoszone zostały do 
Urzędu Marszałkowskiego zawiera 2119 pozycji na łączną kwotę 
blisko 5 miliardów euro. 

- Na lata 2007-2013 mamy dostać z Unii Europejskiej 
950 milionów euro. To o wiele więcej niż środki, którymi 
dysponowaliśmy w latach 2004-2006. Czy jesteśmy dobrze 
przygotowani do wykorzystania takiej kwoty?

 - Jak najbardziej. Mamy doświadczenie, potrafimy technicznie
sobie poradzić z przygotowaniem dokumentacji, a współpraca 
między różnymi instytucjami we wdrażaniu programów euro-
pejskich układa się pomyślnie. W nowej perspektywie finanso-
wej czeka nas jednak sporo wyzwań. Po pierwsze pula środków 
przeznaczonych dla naszego województwa jest nieporównywalnie 
wyższa, będziemy dysponować środkami w wysokości 951 mi-
lionów euro na zadania inwestycyjne, a po drugie w tym okresie 
będziemy pełnić rolę Instytucji Zarządzającej naszym Regional-
nym Programem Operacyjnym, na podstawie którego środki te 
będą wydatkowane. Będzie to wymagało sporego wysiłku orga-
nizacyjnego, przygotowania nowych kadr i „przestawienia się” 
z instytucji uczestniczącej w zarządzaniu na wykonywanie zadań 
instytucji zarządzającej. Bo od tej pory to regiony będą partne-
rami dla Komisji Europejskiej w zakresie wdrażania programów 
regionalnych. Jestem pewny, że i tę lekcję odrobimy na piątkę.

Dziękuję za rozmowę
Sylwia Derengowska
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Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym z czołowych regionów kraju pod 
względem realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
W kwestii płatności zajmuje czwarte miejsce w Polsce. Od początku realizacji programu na 
konta beneficjentów wpłynęło już łącznie prawie 148 milionów złotych. Stanowi to niemal 
26 procent alokacji na lata 2004-2006.

W latach 2004-2005 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego prze-
prowadził osiem konkursów w ramach wszystkich działań Priorytetu I i III Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem działania 3.4). W ramach 
wszystkich konkursów wpłynęły 793 wnioski o dofinansowanie projektów, z czego 227, de-
cyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, otrzymało wsparcie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zaowocowało to stuprocentowym zakontraktowaniem 
środków z EFRR przeznaczonych na rozwój regionu. Ze względu na możliwość pojawienia się 
oszczędności poprzetargowych w ramach projektów wybranych do współfinansowania, zarząd
województwa stworzył listy rezerwowe projektów

W ramach priorytetu I  złożono 
133 wniosków, z czego 105 zostało 
pozytywnie ocenionych przez Panel 
Ekspertów i trafiło pod obrady Regio-
nalnego Komitetu Sterującego. Decyzją 
zarządu województwa 47 wniosków (czyli 
35,33 procent wszystkich złożonych) uzy-
skało dofinansowanie z EFRR. W ramach
Priorytetu III zostało złożonych 660 wnio-
sków, z czego 437 przeszło pozytywnie 
ocenę merytoryczno–techniczną Panelu 
Ekspertów i zostało przekazanych pod ob-
rady Regionalnego Komitetu Sterującego. 
180 z nich (czyli 27,27 procent wszystkich 
złożonych), decyzją zarządu województwa 
uzyskało dofinansowanie z EFRR.

Do 31 lipca br. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, jako Instytucja Pośredni-
cząca, z kont programowych ZPORR w województwie kujawsko-pomorskim, 
w ramach priorytetu I i III, dokonał refundacji wydatków beneficjentom na 
łączną kwotę 145 673 456,60 zł. Wypłacona kwota stanowi 26,15 procent alo-
kacji środków przeznaczonych dla naszego województwa na lata 2004-2006. 

Stan realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
w województwie kujawsko-pomorskim

Lepiej na drogach, w szkołach i u lekarza
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Modernizacja teatru „Baj Pomorski” w Toruniu kosztowała będzie ponad 15 milionów 
złotych. Prawie 4,8 miliona pochodzi ze ZPORR

Zrewitalizowany (między innymi ze środków 
ZPORR) Rynek Nowomiejski w Toruniu
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Do końca czerwca 2006 roku pod względem rzeczowym i finansowym za-
kończono 76 projektów o łącznej wartości 70 572 729,81 zł: 

● sześć inwestycji zrealizowano w ramach działania 1.1.1 Infrastruktura drogowa, 

● dziewięć w ramach działania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia, 

● dwa w ramach działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 

● 42 projekty w ramach działania 3.1 Obszary wiejskie, 

● cztery w ramach działania 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, 

● siedem w ramach działania 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, 

● cztery w ramach działania 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji 

● dwa projekty w ramach działania 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. 

Do końca lipca br. w ramach działania 1.4 zanotowany 
został najwyższy poziom zakontraktowania w stosunku do 
alokacji - 120,66 procent i jednocześnie najniższy poziom 
płatności, natomiast najwyższy poziom płatności w stosun-
ku do alokacji zanotowano w ramach poddziałania 3.5.2 
i wynosi 80,05 procent przy zakontraktowaniu na poziomie 
93,20 procent.

Najsprawniej przebiega wdrażanie działań skierowanych do sektora 
ochrony zdrowia, czyli działań 1.3.2 i 3.5.2. Poziom płatności zreali-
zowanych na rzecz beneficjentów wynosi około 80 procent. Najsła-
biej zaś wdrażane są projekty o charakterze regionalnym z dziedziny 
ochrony środowiska i kultury. Wynika to ze stopnia skomplikowania 
i dużego zasięgu projektów. 

Dzięki dofinansowaniu z ERFF stacje pogotowia ratunkowego i szpitale
w województwie kujawsko-pomorskim dostały nowoczesne ambulanse

 „Telemedycyna w województwie kujawsko-pomorskim” jest jed-
nym z kluczowych projektów realizowanych w ramach ZPORR. Na 
zdjęciu pracownia kardiologii inwazyjnej pracująca w systemie te-
lemedycyny ratunkowej

Do 31 lipca br. podpisane zostały 202 umowy na 
kwotę 439 941 786,50 zł. 76 projektów na łączną kwo-
tę 70 572 729,80 zł zostało zakończonych pod wzglę-
dem rzeczowym i finansowym.
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Rozpoczął się pierwszy etap rewitalizacji Wyspy Młyńskiej 
w Bydgoszczy - jednego z najpiękniejszych, ale jak do tej pory 
nieco zapomnianego zakątka miasta. Projekt uzyskał dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego w wysokości 2,3 miliona złotych. Kolejnych 461 tysię-
cy złotych dał budżet panstwa. 

Wyspa Młyńska to malowniczy teren w samym centrum Byd-
goszczy o powierzchni ok. 6,5 hektara, otoczony z jednej strony 
przez Brdę, a z drugiej przez jej odnogę-Brdę Młynówką. Szcze-
gólnie cenna jest wschodnia część wyspy z historyczną zabudo-
wą. Większość usytuowanych w tym rejonie budynków - Spichrz 
Biały, Czerwony, Dom Młynarza, dawna Mennica Królewska oraz 
budynek przy ulicy Mennica 7 - wykorzystywana jest obecnie 
w celach muzealno-wystawienniczych oraz magazynowych i ad-
ministracyjnych przez bydgoskie Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego. W najbliższym otoczeniu wyspy mieści się ga-
mach Opery Nowa. Na drugim brzegu Młynówki znajduje się 
ciąg zbudowanych nad samą wodą kamienic, tzw. Wenecja Bydgo-
ska, która od wielu lat budzi zainteresowanie artystów-plastyków.

Położenie w ścisłym centrum miasta oraz atrakcyjny pod 
względem przyrodniczym charakter wyspy stwarzają ogromne 

moż li wości rozwoju tej części Bydgoszczy. W ostatnich latach 
wyspa nie pełniła żadnej ważnej roli w życiu miasta, stopniowo 
także następowała degradacja istniejącej tu architektury. Dzięki 
pieniądzom z Unii Europejskiej ma się to wkrótce zmienić.

Bydgoski Urząd Miasta, w ramach Działania 3.3.1: „Rewita-
lizacja obszarów miejskich” rozpoczął realizację projektu o nazwie 
„Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju 
przedsiębiorczości”, stanowiącego pierwszy etap szerszego przed-
sięwzięcia „Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych 
Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”, którego celem jest 
przywrócenie wyspie dawnej świetności oraz takie jej zagospoda-
rowanie, by ponownie odgrywała ważną rolę w życiu miasta. 

Projekt powstał w oparciu o założenia Lokalnego Program Re-
witalizacji. W rejonie Śródmieścia, w obrębie którego znajduje się 
wyspa, jest wysoki poziom bezrobocia oraz znaczny stopień zubo-
żenia mieszkańców. Trudne warunki mieszkaniowe związane są 
z degradacją techniczną infrastruktury i budynków. Ograniczona 
dostępność tego obszaru sprzyja wysokiej przestępczości. Rewita-
lizacja ma ograniczyć występowanie tych niekorzystnych społecz-
nie zjawisk. Służyć temu będzie m.in. Centrum Pracy i Przedsię-
biorczości, które powstanie w wyremontowanym budynku przy 
ul. Mennica 6. Centrum oferować będzie przede wszystkim kom-
pleksową pomoc osobom zainteresowanym podjęciem własnej 
działalności gospodarczej.

Nadanie obszarowi Wyspy Młyńskiej nowej funkcji społeczno-
-gospodarczej ma stworzyć warunki do rozwoju małej i średniej 
przedsiębiorczości, sprzyjać podnoszeniu kwalifikacji oraz ograni-
czyć zjawisko wykluczenia społecznego.

W ramach projektu wykonane zostaną także trzy piesze prze-
prawy na wyspę - w okolicy Wełnianego Rynku, ul. Św. Trójcy oraz 
Opery Nova - co znacznie zwiększy dostępność komu ni ka cyj ną 

Rewitalizacja bydgoskiej Wyspy Młyńskiej stworzy warunki do rozwoju małej 
i średniej przedsiębiorczości oraz ograniczy zjawisko wykluczenia społecznego

Przywrócą wyspie dawną świetność 

- Poza dofinansowaniem z EFRR w ramach
ZPORR poszukujemy środków z innych za-
granicznych źródeł dofinansowania na konty-
nuację kompleksowego programu “Rewitali-
zacji zasobów kulturowych i przyrodniczych 

Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” - mówi 
Paweł Retkowski, Pełnomocnik Prezydenta Bydgoszczy ds. 
Unii Europejskiej. - W listopadzie 2005 r. Urząd Miasta 
złożył kolejny projekt pn. “Rewitalizacja obiektów dzie-
dzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Byd-
goszczy”, tym razem do Mechanizmów Finansowych 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego 
MF. Jeżeli i ten projekt uzyska dofinansowanie, rozpocznie
się II etap rewitalizacji Wyspy. Wnioskowana z EOG kwota 
dofinansowania to 9,5 mln zł, czyli 85 procent potrzebnych
środków. Projekt przewiduje modernizację budynków 
Muzeum Okręgowego do potrzeb wystawienniczych, 
utworzenie w dawnym budynku mennicy królewskiej 
Europejskiego Muzeum Pieniądza oraz stworzenie domu 
pamięci Leona Wyczółkowskiego.

Paweł Retkowski
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. Unii Europejskiej 

Malownicza Wyspa Młyńska leży w samym centrum Bydgoszczy
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wyspy. Ich budowa już się zaczęła, Powinna się zakończyć 
w październiku tego roku. Na wyspie odtworzone zostanie też 
tzw. Międzywodzie. Wszystkie te działania wpłyną nie tylko na 
zwiększenie atrakcyjności turystycznej samej Wyspy Młyńskiej 
ale także całego miasta. 

Oferta Centrum Pracy i Przedsiębiorczości: 
● organizacja kursów „ABC Biznesu”
● informacje o usługach KSU
● prezentacja oferty banków i innych instytucji finansowych, oferty

ubezpieczeniowej dla przedsiębiorców, usług i oferty Funduszu 
Poręczeń Kredytowych 
● informowanie o formach pomocy Powiatowego Urząd Pracy 

dla osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności go-
spodarczej 
● organizacja spotkań z przedsiębiorcami
● doradztwo z zakresu bankowości, podatków i ubezpieczeń spo-

łecznych
● informowanie o źródłach i możliwościach wsparcia ze środ-

ków UE
● lekcje przedsiębiorczości dla uczniów 

Artykuł powstał we współpracy z Wydziałem Inicjatyw Europejskich 
Urzędu Miasta BydgoszczyWidok wyspy od strony Brdy Młynówki

Jedna z kładek, które połączą wyspę z miastem, znajdzie się od strony opery

Kujawsko-Pomorskie 
uczy Polskę

Konferencja oraz warsztaty dotyczące efektów realizacji euro-
pejskiej polityki spójności w Polsce odbyły się pod koniec czerwca 
w Warszawie. Spotkanie w hotelu Sheraton zorganizowało Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego. Do udziału w seminarium na 
temat regionalnych efektów polityki spójności w układzie prze-
strzennym, obok profesora Jacka Szlachty oraz Anny Siejdy, dyrek-
tor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako prelegenta zaproszono 
Tomasza Kruszyńskiego, wicedyrektora Departamentu Wdrażania 
Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego. 

Przedstawiciel naszego regionu zaprezentował projekty realizo-
wane na Pomorzu i Kujawach projekty przy udziale współfinanso-
wania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Prezentacja dotycząca telemedycyny, budowy sieci szerokopasmo-
wej w województwie, rozbudowy Wydziału Matematyki i Informa-

tyki UMK oraz Regionalnego Studium Edukacji Informatycznej, 
budowy części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowa-
cyjności przy ATR w Bydgoszczy oraz rozbudowy i przebudowy 
zespołu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we 
Włocławku wzbudziła duże zainteresowanie ze względu na inno-
wacyjny i pilotażowy charakter tych przedsięwzięć, w doskonały 
sposób realizujących zapisy Strategii Lizbońskiej i podnoszących 
konkurencyjność regionu.

Dyrektor Tomasz Kruszyński (pierwszy z lewej)  mówił między innymi 
o telemedycynie, budowie szerokopasmowej sieci teleinformacyjnej 
oraz o rozbudowie wyższych uczelni w regionie
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Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2007-2013 będzie podstawowym instru-
mentem samorządu województwa dla 
kreowania polityki rozwoju po 2006 r. 

Będzie on jednym z 16-tu programów regionalnych i pięciu 
programów sektorowych, sporządzanych dla realizacji Strategii 
Rozwoju Kraju i Narodowej Strategii Spójności.

Pierwszy projekt tego programu został wykonany jeszcze 
w 2005 r. w ramach prac nad Narodowym Planem Rozwoju na 
lata 2007-2013. Miał on być kujawsko-pomorskim komponentem 
polityki spójności zapisanej w projekcie Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia.

Szczegółowe prace nad projektem RPO Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zostały zapoczątkowane 
w styczniu 2005 r. Pierwszy, wstępny projekt programu został 
przyjęty uchwałą Zarządu Województwa w dniu 26 października 
2005 r. i skierowany do konsultacji społecznych. Sporządzony 
został jako program zasilany dwoma funduszami strukturalnymi, 
Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego oraz Europej-
skim Funduszem Społecznym. 

Celem nadrzędnym projektu była poprawa konkurencyjności 
regionu. Zgodnie z ówcześnie zalecanym założeniem, postulującym 
małą liczbę ogólnych priorytetów, regionalny program operacyjny 
rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego zawierał ich pięć:

1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu

2. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmoc-
nienie potencjału innowacyjnego

3. Rozwój regionalnych zasobów ludzkich

4. Wspomaganie procesów restrukturyzacji i rozwój infrastruktury 
lokalnej

5. Rozwój współpracy międzyregionalnej

Konsultacje społeczne wstępnego projektu RPO odbyły się we 
wszystkich ośrodkach powiatowych województwa. W konferen-
cjach konsultacyjnych projektu programu uczestniczyło blisko 
1000 osób. Najczęściej postulowano uproszczenie procedur re-
alizacji programu, wprowadzenie wstępnej preselekcji projektów 
dla uniknięcia zbędnych kosztów przygotowania załączników do 
projektów, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków, preferencję 
dla konkursów otwartych przy naborze projektów, wprowadzenie 
„zawodowego” panelu ekspertów, stosowanie dodatkowych kryte-
riów preferencyjnych dla projektów wnioskowanych z obszarów 
prawnie chronionych (o ograniczonych możliwościach rozwoju), 
prefinansowanie, zaliczkowanie projektów, skrócenie czasu prze-
pływów finansowych.

Wytyczne metodologiczne, jak również wnioski i postulaty z kon-
sultacji społecznych pierwszej wersji projektu, zostały ujęte w jego 
wersji drugiej, której projekt Zarząd Województwa przyjął 2 marca 
br. W porównaniu z wersją pierwszą proponowała ona szerszy cel 
główny programu „Poprawa konkurencyjności województwa oraz spój-
ności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru”. Dokonano też 
zmian w zakresie priorytetów.

Program w wersji drugiej przekazany był Wojewodzie Kujawsko-
-Pomorskiemu do zaopiniowania jego zgodności z dokumentami 
strategicznymi poziomu krajowego. Otrzymaliśmy pozytywną opi-
nię projektu.

W międzyczasie otrzymaliśmy nowe wytyczne metodologiczne 
ze strony Instytucji Koordynującej Programy Operacyjne w Mini-
sterstwie Rozwoju Regionalnego:

- zalecenie, aby poszczególne priorytety programów operacyjnych 
były względnie jednoznaczne zakresom priorytetów Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- zalecenie, aby w programie mocniej zaakcentować rolę miast w roz-
woju i wspieranie polityki miejskiej.

Źródłem kolejnych uwag i postulatów do programu były 
jego bieżące konsultacje z przedstawicielami różnych środowisk 
(np. energetyków, straży pożarnej, telekomunikacji, leśników). Za-
lecenia ze strony resortu, uwagi i postulaty konsultacji społecznych 
zostały uwzględnione w wersji trzeciej projektu programu. Wersję 
tę Zarząd Województwa przyjął 25 maja br. Jest ona prezentowana 
na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego (www.kujaw-
skopomorskie.pl), łącznie z zaproszeniem do jej oceny i zgłaszania 
wniosków przy użyciu poczty elektronicznej. 

Wersja trzecia zachowała cel główny z wersji drugiej, czyli po-
prawę konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-
-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. Przeformułowano cele 
szczegółowe programu, zwiększyła się liczba i zmienił zakres prio-
rytetów. Uwzględniając zalecane alokacje na rzecz realizacji celów 
strategii lizbońskiej, zaproponowano nowy budżet programu.

Obecnie trwają prace nad aktualizacją czwartej wersji programu. 
Uwzględniać ona będzie wnioski z odbytych w międzyczasie kon-
sultacji. Ujęte w niej będą także ustalenia z dyskusji na kształtem 
regionalnego programu operacyjnego, która odbyła się 31 maja br. 
z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
i Urzędu Marszałkowskiego.

Projekt programu jest przedmiotem oceny ex-ante i oceny jego 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Został już przedłożony 
do konsultacji społecznych i powinien być przekazany Komisji Eu-
ropejskiej do końca października br. 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jako instrument zarządzania rozwojem województwa

Region konkurencyjny
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Priorytety czwartej wersji obejmują :

1. Rozwój infrastruktury technicznej ( 30 % budżetu)

2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska ( 11 % 
budżetu)

3. Rozwój infrastruktury społecznej (10 % budżetu)

4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego ( 
6 % budżetu)

5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (30 % 
budżetu)

6. Popieranie przemian w miastach i w obszarach wymaga-
jących odnowy (10 % budżetu)

7. Pomoc techniczna (3 % budżetu)

Aktualnie proponowany wkład środków europejskich do bu-
dżetu programu regionalnego wynosi 950,1 mln euro. Łączny koszt 
realizacji projektów inwestycyjnych, wstępnie zgłoszonych głów-
nie przez samorządy lokalne, szacowany jest na około 5 mld. euro, 

a koszt proponowanych do sfinansowania w ramach programu
regionalnego na 2,5 mld euro. Na tle tej kwoty budżet programu 
nie jest zasobny. 

Skromność projektowanych budżetów regionalnych progra-
mów operacyjnych powoduje, że liczne województwa kwestionują 
zasadność sporządzania planów inwestycyjnych (list kluczowych 
projektów) załączanych do tych programów. Zarząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego reprezentuje pogląd, że plan inwestycji 
kluczowych wpisanych bezpośrednio do programu może być uży-
tecznym instrumentem polityki rozwoju. Zasadnicze przesłanki ich 
wyboru zawiera zaktualizowana strategia rozwoju województwa, 
strategia programu operacyjnego, a ze względu na komplemen-
tarność będą nimi również propozycje inwestycyjne programów 
sektorowych. 

Władysław Kubiak
Wicemarszałek Województwa 

 Kujawsko-Pomorskiego

Trójstronne spotkanie konsultacyjne poświęcone me-
todologii końcowych prac nad projektami Regionalnych 
Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 odbyło się 
w dniach 11-12 lipca br. w Brukseli. Organizatorem spotka-
nia była Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji 
Europejskiej. Oprócz członków Komisji, uczestniczyli w nim 
przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i urzę-
dów marszałkowskich. 

Nasz region reprezentowany było przez dr Władysława Kubia-
ka, Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Jana 
Wadonia, dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz 

Annę Sąsiadek, dyrektor 
Biura Informacyjnego 
Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego w Bruk-
seli.

Głównym celem spo-
tkania było omówienie 
i wyjaśnienie proble-
mów prawnych oraz 
metodologicznych, jakie 
wystąpiły w pracach nad 
projektami regionalnych 
programów operacyj-
nych. Członkowie naszej 
delegacji mówili o trud-
nościach związanych 
z pomocą publiczną dla 
przedsiębiorstw, brakiem 
ostatecznych regulacji 
prawnych na poziomie 
Unii Europejskiej i kraju, 
o sposobach wprowadzania do ROP-u nowych mechanizmów 
wsparcia, tj. JEREMIE, JA SPERS, JESSICA, o relacji między Po-
lityką Spójności a odnowioną Strategią Lizbońską oraz Wspólną 
Polityką Rolną.

Konsultacje z przedstawicielami komisji Europejskiej i Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego ułatwiły dalszą pracę nad projektem 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wstępny projekt programu, opra-
cowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako 
pierwszy w kraju, 4 sierpnia br. zaakceptowany został przez Komitet 
Rady Ministrów i rekomendowany rządowi

Jan Wadoń
Dyrektor Dpartamentu Rozwoju Regionalnego

Konsultacje 
w Brukseli

Wicemarszałek Władysław Kubiak i dyrek-
tor Jan Wadoń przed siedzibą Komisji Eu-
ropejskiej w Brukseli

W konsultacjach w Brukseli uczestniczyli przedstawiciele Komisji Euro-
pejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz urzędów marszał-
kowskich
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Bydgoszcz i Toruń już od kilkudzie-
sięciu lat uznawano w skali kraju za 
ośrodki bardzo istotne dla prawidłowego 
rozwoju społeczno-gospodarczego. Po 

zmianie ustrojowej na przełomie lat 80-tych i 90-tych, już 
w pierwszych uwzględniających nowe uwarunkowania do-
kumentach rządowych z zakresu koncepcji polityki rozwoju 
przestrzennego kraju, obydwa miasta zaliczane były do ka-
tegorii tzw. „europoli”, czyli miast „o potencjalnym znaczeniu 
europejskim”. 

Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny tworzą miasta 
Bydgoszcz i Toruń oraz otaczające je powiaty ziemskie bydgoski 
i toruński. Obszar zamieszkiwany jest przez prawie 760 tysięcy 
mieszkańców, czyli ok. 38% całej ludności województwa, mimo 
że powierzchnia jaką zajmuje, stanowi zaledwie 16% całego 
regionu. 

Pozycję, rolę, rangę i znaczenie tego obszaru na tle województwa 
wyznacza przede wszystkim niewspółmiernie duży potencjał społecz-
ny i gospodarczy, a także rola jaką pełnią Bydgoszcz i Toruń w ob-
słudze mieszkańców województwa w zakresie pewnych rodzajów 
działalności. Do działalności, które w województwie rozwinęły się 
praktycznie wyłącznie w tych miastach, zaliczyć należy między inny-
mi: wysokospecjalistyczną opiekę medyczną, działalność naukowo-
-badawczą, wyspecjalizowane instytucje kultury i sztuki organizujące 
prestiżowe imprezy o charakterze międzynarodowym, regionalne 
media, instytucje administracji, instytucje biznesu, imprezy wysta-
wienniczo-targowe. Toruń i Bydgoszcz koncentrują także zdecydo-
waną większość całego zagranicznego ruchu turystycznego.

Pod względem gospodarczym, Bydgosko-Toruński Obszar 
Metropolitalny wyróżnia się znacznie korzystniejszymi od po-
zostałej części województwa wskaźnikami przedsiębiorczości. 
Sytuacja wewnątrz obszaru jest wprawdzie mocno zróżnicowana, 
niemniej jednak szereg gmin prezentuje wskaźniki liczby zare-
jestrowanych firm na poziomie o kilkadziesiąt procent wyższym 
niż przeciętnie. Jeszcze większe dysproporcje dotyczą niektórych 
wyspecjalizowanych rodzajów przedsiębiorczości. Konsekwencją 
tego jest zdecydowanie niższa stopa bezrobocia – wskaźniki w nie-
których gminach podmiejskich są nawet 2-krotnie korzystniejsze 
niż średnio w regionie. 

Bydgoszcz i Toruń leżą w centrum regionu. Maksymalna odległość 
do granic województwa nie przekracza 80 kilometrów, a w promieniu 
do 30 kilometrów od obydwu miast leży aż 40 procent całego obszaru 
regionu. Specyficzny i rzadko spotykany w innych regionach w tak
wyraźnej formie, promienisty układ linii komunikacyjnych znaczenia 
regionalnego i krajowego powoduje, iż praktycznie wszystkie istotne 
linie tranzytowe biegną przez teren Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 
Metropolitalnego.

Wśród najważniejszych szlaków komunikacyjnych wymienić 
należy drogi krajowe nr 1, 5, 10, 15, 25, realizowaną autostradę oraz 
trzy linie kolejowe znaczenia krajowego. Układ ten zapewnia ob-
sługę wewnątrz regionu oraz połączenia z wszystkimi sąsiadującymi 
ośrodkami regionalnymi, które znajdują się w strefie 2-4 godzinnej
dostępności. W Bydgoszczy znajduje się też jedyny w regionie mię-
dzynarodowy port lotniczy oraz port rzeczny.

Wciąż aktualne pozostają aspiracje mieszkańców i samorządu 
województwa, by Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny stał się 
pod względem potencjału społeczno-gospodarczego 6-7. ośrodkiem 
regionalnym w kraju, ośrodkiem łatwo identyfikowanym w skali eu-
ropejskiej. Łatwa identyfikacja ośrodków regionalnych automatycznie
wzmacnia pozycję całego województwa w odbiorze zewnętrznym, 
a tym samym w rywalizacji międzyregionalnej. Równie ważny jest 
wpływ silnego obszaru metropolitalnego na procesy społeczno-go-
spodarcze wewnątrz województwa. Nową szansą rozwoju regionu 
i równocześnie dużym wyzwaniem jest powstanie w powiecie 
toruńskim w gminie Łysomice strefy ekonomicznej będącej częścią 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zlokalizowanie w strefie firm japońskich Sharp, Orion i wielu
innych przedsiębiorstw przyczyni się do rozwoju sieci współpracy 
(klastry) daleko wykraczającej poza teren obszaru metropolitalnego, 
co wpłynie na wzrost konkurencyjności całego regionu. Będzie to 
miało też znaczenie dla poprawy układu drogowego oraz zwięk-
szenia dostępności komunikacyjnej między innymi poprzez dalszą 
modernizację części pasażerskiej Portu Lotniczego w Bydgoszczy 
oraz budowę terminalu cargo. 

Rozwój terytorialny strefy i potrzeba jej sprawnej obsługi ko-
munikacyjnej wymusi zmianę układu drogowego, poprawi jego 
funkcjonalność, a przede wszystkim pozwoli zrealizować planowane 
oraz nieprzewidywane dotąd rozwiązania drogowe, np. powiązanie 
autostrady A-1 (węzeł „Turzno”) z drogą krajową nr 1 w Ostaszewie 
i dalej, w kierunku Bydgoszczy, z drogą krajową nr 80. Sieć współpra-
cy kooperacyjnej z SSE np. za pomocą usprawnionego układu dro-
gowego (droga krajowa nr 15 z kierunku Poznania z przewidzianymi  
do budowy obwodnicami Strzelna i Inowrocławia przez trasę 
z projektowanego mostu drogowego na Wiśle w Toruniu) połączy 
południowo-zachodni teren województwa.

Analizując politykę samorządu województwa wobec Bydgosko-
Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego należy przypomnieć, że 
w okresie, gdy kształtowały się nowe samorządowe województwa, 
w województwie kujawsko-pomorskim postanowiono wspierać 
BTOM w zakresie rozwoju funkcji regionalnych i ponadregio-
nalnych – dla kształtowania wizerunku regionu nowoczesnego, 
innowacyjnego i konkurencyjnego, ale jednocześnie postanowiono 
w możliwie szerokim zakresie rozwĳać lokalną infrastrukturę w ma-
łych ośrodkach. Miało to na celu możliwie szybką i wyraźną poprawę 

Rozwój aglomeracji bydgosko-toruńskiej 
w kontekście wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Razem znaczy lepiej
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jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

W tych celach zarząd województwa wspierał przy pomocy fun-
duszy UE budowę Parku Przemysłowego oraz Inkubatora Przed-
siębiorczości w Solcu Kujawskim, co wpłynęło na istotne ożywienie 
gospodarcze w obszarze miedzy Bydgoszczą i Toruniem. Wspierane 
były przedsięwzięcia inicjowane przez władze samorządowe obu 
wspomnianych miast, a także zlokalizowane w tych miastach uczel-
nie wyższe.

W Bydgoszczy z funduszy strukturalnych współfinansowana jest
rozbudowa Regionalnego Centrum Innowacyjności przy Akademii 
Techniczno-Rolniczej oraz Uniwersyteckie Centrum Transferu Wie-
dzy przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, natomiast w Toruniu 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika przebudowuje obiekty Wydziału 
Fizyki i Matematyki, gdzie powstanie Centrum Zaawansowanych 
Technologii Nauk Informacyjnych.

Ponadto wspierane są innowacyjne przedsięwzięcia realizowane 
przez jednostki naukowo-badawcze i jednostki samorządu tery-
torialnego, np. Biblioteka Cyfrowa. Poza tym ATR w Bydgoszczy 
i UMK w Toruniu wspólnie realizują projekt w zakresie regionalnego 
systemu innowacyjnego pod nazwą „Kuj-Pom Ris”.

10 lipca br. podpisane zostało porozumienie o rozpoczęciu prac 
studialnych nad uruchomieniem BiT City. W Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym na lata 2007-2013 przewidziane są działania 
na rzecz rozwoju B-TOM. Z kolei przygotowana i przyjęta przez 
zarząd województwa lista projektów kluczowych do ROP-u na 
lata 2007-2013 przewiduje realizację szeregu przedsięwzięć, które 
będą miały istotny wpływ na rozwój Obszaru Metropolitalnego. 
Do przedsięwzięć tych należy zaliczyć:

1. Drogę łączącą tereny inwestycyjne „Łysomice” Pomorskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej do węzła w Turznie autostrady A-1,

2. Rozbudowę Portu Lotniczego w Bydgoszczy,

3. Modernizację taboru kolei regionalnej,

4. II etap tworzenia regionalnego Centrum Innowacyjności przy 
ATR w Bydgoszczy,

5. Stworzenie Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy przy 
UKW w Bydgoszczy,

6. Budowę Centrum Zaawansowanych Technologii Nauk Informa-
cyjnych UMK w Toruniu,

7. Budowę Collegium Historicum Wydziału Nauk Historycznych 
UMK w Toruniu,

8. Rozbudowę Międzywojewódzkiego Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej 
i Niewidomej w Bydgoszczy.

Realizacja zarówno dotychczasowych jak i projektowanych zadań 
związana jest ze sprawnym wykorzystaniem przez samorząd oraz 
pozostałych beneficjentów funduszy strukturalnych.

 Jan Szopiński
Wicemarszałek Województwa

 Kujawsko-Pomorskiego

Około sześć tysięcy studentów pochodzących z obszarów 
zagrożonych marginalizacją i znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej dostanie stypendia od Samorządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Projekt 
„Studiuj! Europejskie stypendia 
dla studentów” realizowany 
będzie w ramach Działania 
2.2 Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych poprzez programy 
stypendialne Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego. 

Jest to jedyne - pod wzglę-
dem liczby stypendystów i 
wartości – tego typu przed-
sięwzięcie w skali kraju. 
Sfinansowane zostanie ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, 
Budżetu Państwa oraz Bu-
dżetu Województwa, a jego 
łączna wartość wyniesie 
ponad 15,7 miliona zło-
tych. Stypendia, każde 
w wysokości 200 złotych 
miesięcznie, wypłacane 
będą w dwóch edycjach 
- przez dziesięć miesię-
cy w roku akademic-
kim 2006/2007 i przez 
pięć miesięcy w roku 
2007/2008.

R e a l i z a c j a  p r o j e k t u 
będzie możliwa dzięki re-
alokacji środków z Działania 
2.3 i Działania 2.4 oraz za-
angażowaniu środków samo-
rządu województwa w wysokości 
ponad 1,2 miliona złotych. 

�����
�����

Europejskie 

stypendia 

dla studentów
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Samorząd województwa daje stypendia najlepszym doktorantom z regionu

Krok w przyszłość
Dziewięćdziesięciu doktorantów kujawsko-pomorskich 

uczelni wyższych dostało w tym roku stypendia ze środków 
Unii Europejskiej. Decyzje o przyznaniu dofinansowania na-
ukowcom wręczył w czerwcu Marszałek Województwa, Walde-
mar Achramowicz. Było to zwieńczenie pierwszej fazy projektu 
własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
„Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” realizo-
wanego w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Regionalne Strategie 
Innowacyjne i transfer wiedzy”. 

Projekt „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” finan-
sowany jest w 75 procentach ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, a pozostałe 25 procent - z Budżetu Państwa. Jego 
wartość całkowita wynosi niemal 2,5 miliona złotych. Jest to projekt 
stypendialny dla najlepszych absolwentów szkół wyższych z terenu 
województwa kontynuujących naukę na studiach doktoranckich. 
Prace doktorskie musza dotyczyć dziedzin najistotniejszych dla roz-
woju regionu, zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rekrutacja stypendystów prowadzona była w dwóch etapach 
- przez Uczelniane Komisje Stypendialne oraz przez Międzyuczel-
nianą Komisję Stypendialną. Na podstawie ocen wystawionych 
przez członków Komisji utworzona została lista rankingowa dokto-
rantów. Ostatecznie wybrano 90 młodych naukowców z Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
oraz Akademii Techniczno-Rolniczej, których prace naukowe 
wyróżniają się oryginalnością, innowacyjnością i przyczyniają się 
do rozwoju regionu. Wysokość stypendium wynosi średnio około 
26 tysięcy złotych. Pierwsze wypłaty trafiły do naukowców na po-
czątku sierpnia. 

Głównym powodem podjęcia przez samorząd województwa 
inicjatywy przydzielania stypendiów jest fakt przeznaczania niewy-
starczającej ilości środków na badania naukowe prowadzone przez 
uczestników studiów doktoranckich oraz konieczność stworzenia 
jednolitego systemu przyznawania pomocy stypendialnej, obejmu-
jącego swym zakresem doktorantów wszystkich uczelni wyższych 
województwa.

- Projekt „Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów” wpi-
suje się w Regionalną Strategię Innowacji, a jednocześnie przyczy-
nia się do osiągnięcia celów zapisanych w Strategii Lizbońskiej, czyli 
przede wszystkim podniesienia konkurencyjności gospodarki. Aby 
to osiągnąć w skali całej Unii Europejskiej, konieczny jest wzrost 
konkurencyjności poszczególnych jej regionów – mówi Waldemar 
Achramowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
- We współczesnym świecie konkurencyjna gospodarka musi mieć 
oparcie w potencjale naukowym, w innowacyjnych rozwiązaniach 
i w wykształconych kadrach. „Krok w przyszłość” jest tylko kroplą 
w morzu potrzeb, jakie ma wiecznie niedofinansowana polska na-
uka, ale na pewno jest inicjatywą, która na skalę województwa wy-
znacza prawidłowy kierunek zmian tej sytuacji i której efekty dadzą 
gospodarce naszego regionu silne wsparcie.

Marszałek Waldemar Achramowicz wręcza decyzje o przyznaniu stypen-
diów. Obok marszałka, po lewej, Teresa Marmucka-Lalka, Członek Zarzą-
du Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wicemarszałkowie Włady-
sław Kubiak i Jan Szopiński

Stypendia dostali doktoranci, których prace wyróżniają się oryginalnością, 
innowacyjnością i przyczyniają się do rozwoju regionu

Wysokość stypendium wynosi średnio 26 tysięcy złotych
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Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestni-
czy w zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym 
Rozwoju Regionalnego, programem skierowanym głównie do 
podmiotów nie nastawionych na zysk, czyli jednostek samorzą-
du terytorialnego, szkół, szpitali, organizacji non-profit itd. W ra-
mach tego programu jednostki te mogą uzyskać wsparcie na 
budowę dróg, sieci wodno-kanalizacyjnych, szkół, infrastruktury 
sportowej, rewitalizację obszarów miejskich, powojskowych 
i poprzemysłowych, modernizację jednostek ochrony zdrowia 
wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny oraz na odnowę za-
bytków i infrastrukturę turystyczną. 

Swoje zadania samorząd województwa wykonuje poprzez De-
partament Wdrażania Programów Regionalnych, który zajmuje się 
naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu I i III
ZPORR oraz ich oceną. Departament pełni także rolę Instytucji 
Wdrażającej dla działań 2.2 (stypendia), 2.6 (strategie innowacji), 
2.5 (promocja przedsiębiorczości) oraz 3.4 (mikroprzedsiębior-
stwa). W całym departamencie w pięciu biurach zatrudnione są 
33 osoby. Większość z nich zajmuje się obsługą wdrażania Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Podstawowymi zadaniami departamentu w zakresie wdraża-
nia ZPORR jest organizacja naborów wniosków, dokonywanie 
oceny formalnej wniosków oraz koordynacja przeprowadzenia 
oceny merytorycznej. Ponadto biuro przygotowuje materiały dla 
członków Regionalnego Komitetu Sterującego oraz w przypadku 
wniosków z Priorytetu I i III ZPORR przekazuje dokumentację 
wniosków wybranych decyzją Zarządu Województwa do Insty-

tucji Pośredniczącej w 
celu podpisania umo-
wy o dofinansowanie
projektu. W przypadku 
działań, dla których sa-
morząd województwa 
pełni rolę Instytucji 
Wdrażającej, prace de-
partamentu są rozsze-
rzone o przygotowanie 
umów finansowych,
dokonywanie płatności 
na rzecz beneficjentów
oraz przeprowadzanie 
kontroli realizacji pro-
jektów. Prowadzony 
jest także punkt informacyjny dla potencjalnych wnioskodawców.

Początkowy okres wdrażania Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego był trudny okresem dla wszyst-
kich stron biorących udział w tym procesie. W roku 2004 przyczy-
nił się do tego przede wszystkim nowy charakter wykonywanych 
zadań. Nie do końca znane były procedury dotyczące procesu oce-
ny i wyboru wniosków, brak było podstawowych aktów prawnych 
regulujących te zasady. Instytucja Zarządzająca programem wpro-
wadzała wiele zmian w istniejących już procedurach oraz brako-
wało podstawowych narzędzi wspomagających proces wdrażania 
programu, np. Generatora Wniosków. Wymagało to wykonania 
ogromnej pracy oraz podejmowania szybkich decyzji nie ujętych 
w dostępnych regulacjach. 

Mimo tych trudności Województwo Kujawsko-Pomorskie jako 
pierwsze ogłosiło konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie
projektów. Zainteresowanie wnioskodawców uzyskaniem dofi-
nansowania ze środków strukturalnych okazało się bardzo duże, 
większe niż wynikało to z bazy danych potencjalnych projektów 
zebranych w okresie przygotowawczym. W sumie w ośmiu 
konkursach ogłoszonych w latach 2004-2005 wpłynęły 793 pro-
jekty. Jakość dokumentacji projektowej, jaka była składana do 
departamentu ulegała poprawie z konkursu na konkurs, ale mimo 
licznych spotkań z potencjalnymi wnioskodawcami organizowa-
nymi przed rozpoczęciem każdego naboru oraz indywidualnych 
konsultacji wszystkie wnioski na etapie oceny formalnej wymagały 
uzupełnienia. 

Średnia liczba uwag do wniosku wahała się od 10 do 15. Naj-
częściej popełniane błędy dotyczyły niewłaściwego stosowania in-
strukcji wypełniania wniosku aplikacyjnego, np. brak wymaganych 
elementów w opisach projektu, niewłaściwe wypełnienie części 
dotyczącej wskaźników monitorowania realizacji projektu, brak 
właściwych podpisów. Równie często zdarzały się błędy oraz nie-

Projekty wdrażane w naszym województwie w ramach ZPORR 
znajdują uznanie w skali krajowej i europejskiej

Szybcy i skuteczni

Jacek Kuźniewicz, dyrektor Departamen tu 
Wdrażania Programów Regionalnych 
Urzę du Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

Prezydium RKS podczas sierpniowych obrad. Od lewej: Jacek Kuźniewicz, 
dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Regionalnych Urzędu 
Marszałkowskiego,  Marszałek Województwa Waldemar Achramowicz 
i Krzysztof Smoczyk, dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi 
Urzędu Wojewódzkiego



17

kompletność załączników do wniosku aplikacyjnego. Stosunkowo 
często wnioskodawcy niewłaściwie przygotowywali analizę finan-
sową i ekonomiczną i nie zabezpieczali odpowiedniej wysokości 
lub w wymaganej formie środków finansowych koniecznych do
realizacji projektów. Ponadto często brakowało spójności pomiędzy 
informacjami zawartymi w różnej części dokumentacji projektowej, 
na przykład podawano różne wartości wskaźników w aplikacji i stu-
dium wykonalności.

Mimo braku bezbłędnych pod względem formalnym wnio-
sków i mimo częstych zmian w procedurach dotyczących sposo-
bu prowadzenia oceny, wnioskodawcy starali się nadążać za tymi 
zmianami i spełniać stawiane im wymagania. Dlatego też liczba 
uwag do dokumentacji projektowej zmniejszała się z konkursu 
na konkurs i do departamentu wpływały coraz lepiej przygoto-
wane wnioski.

Współpracę z samorządami i pozostałymi wnioskodawcami 
należy ocenić  pozytywnie. Dzięki woli współpracy i szybkiej 
adaptacji do zmieniających się warunków funkcjonowania, mimo 
ogromu pracy, udało się ten proces przeprowadzić 
stosunkowo sprawnie. Znajduje to odzwierciedle-
nie w wynikach, jakie nasze województwo osiąga 
w realizacji finansowej projektów. Znajdujemy się
w czołówce województw pod względem płatności 
dokonanych na rzecz beneficjentów w stosunku do
całości środków finansowych, jakie zostały przeka-
zane naszemu regionowi.

Do końca lipca podpisane zostały 202 umowy na 
kwotę 439 941 786,50 PLN spośród 227 projektów 
wybranych do dofinansowania przez Zarząd Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego. Dokonano re-
fundacji na kwotę 145,7 miliona złotych, co stanowi 
26,15% alokacji środków przeznaczonych na nasze 
województwo na lata 2004-2006 w ramach ZPORR 
i zakończono realizację 76 projektów. Zakontrakto-
wano prawie 100% dostępnych środków, a pojawia-
jące się środki pochodzą tylko z oszczędności uzy-
skanych po rozstrzygnięciu przetargów na realizację 
wcześniej dofinansowanych projektów.

Jesteśmy zdecydowanie najlepsi w kraju pod 
względem realizacji działań z Priorytetu II ZPORR. Od początku 
programu do I kwartału 2006roku włącznie rozliczyliśmy najwię-
cej środków ze wszystkich województw i otrzymaliśmy z konta 
programowego 12.424.271,07 PLN, co stanowi 13,14 procent alo-
kacji. Jako pierwsi złożyliśmy do Instytucji Pośredniczącej istotny 
wielkościowo wniosek płatność w ramach Działania 2.2 Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne i jako jedyne 
województwo już w tej chwili zażegnaliśmy niebezpieczeństwo 
niespełnienia zasady n+2.

Efektywny i prawidłowy sposób wdrażania ZPORR w naszym 
regionie potwierdza sama Komisja Europejska, której przedstawi-
ciele gościli w tym roku już dwukrotnie w Kujawsko-Pomorskiem. 

Przeprowadzona przez nich misja audytowa w zakresie wdrażania 
Priorytetu II nie wykazała żadnych nieprawidłowości, a sposób 
wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie został 
określony jako „przykład najlepszych praktyk”. W kwietniu tego 
roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz Unii Euro-
pejskiej w zakresie postępów wdrażania całego ZPORR w naszym 
województwie. I znów zostaliśmy pochwaleni za tempo i sposób 
wykorzystania środków strukturalnych. 

Projekty wdrażane w naszym województwie znajdują uznanie 
także w skali krajowej. Przy okazji organizacji w czerwcu tego 
roku warsztatów i konferencji dotyczących efektów realizacji 
europejskiej polityki spójności w Polsce, jako jeden z regionów 
z najlepszymi efektami wdrażania programu, zostaliśmy zapro-
szeni do udziału w seminarium na temat regionalnych efektów 
polityki spójności w układzie przestrzennym, na którym zaprezen-
towaliśmy projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego mające szczególny wpływ na podnoszenie 
konkurencyjności regionu.

Podsumowując, uważam, iż proces wdrażania środków 
strukturalnych w naszym regionie można już w tym momencie 
uznać za bardzo satysfakcjonujący. Dzięki ścisłej współpracy 
z wnioskodawcami, sprawnemu zarządzaniu i wykwalifikowa-
nej kadrze potrafiliśmy przezwyciężyć napotykane trudności, co
sprawiło, iż plasujemy się na bardzo wysokiej pozycji na tle in-
nych województw. Stanowi to dobry punkt wyjścia do wdrażania 
funduszy strukturalnych w następnej perspektywie finansowej
w latach 2007-2013.

 Jacek Kuźniewicz
Dyrektor Departamentu Wdrażania

Programów Regionalnych

 Listę projektów do dofinansowania w ramach ZPORR zarządowi województwa rekomenduje
Regionalny Komitet Sterujący. Na zdjęciu sierpniowe posiedzenie RKS w Urzędzie Marszałkow-
skim w Toruniu
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W odpowiedzi na konkurs zamknięty (edycja 5/2006) 
na składanie wniosków w ramach Działania 2.3 „Re-
orientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” 
i Działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożo-
nych procesami restrukturyzacyjnymi” ogłoszony przez 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 marca 
br., do WUP w Toruniu zostało złożonych:

● w Działaniu 2.3 
 -13 wniosków na kwotę 8 105 209, 64 zł,

● w Działaniu 2.4 
– 11 wniosków na kwotę 11 802 080, 19 zł.

● Dostępna kwota do zakontraktowania na realizację 
projektów wynosiła 

➜ w Działaniu 2.3 - 3 951 135,24 zł, 

➜w Działaniu 2.4- 7 058 949,52 zł, co stanowiło łącz-
nie kwotę 11 010 084,76 zł. 

Komisja Oceny Projektów rekomendowała do realizacji:

● - w Działaniu 2.3 
trzy projekty na łączną kwotę 1 503 739,43 zł,

● - w Działaniu 2.4 
cztery projekty na łączną kwotę 3 494 522,51 zł.

Wyniki naboru wniosków 
w ramach konkursu 

zamkniętego 
(edycja 5/2006)

Wdrażanie EFS w Kujawsko-Pomorskiem

Konkurs otwarty 
edycja 4/2006

Konkurs 
zamknięty 

6/2006

Działanie 2.3 i 2.4 
3 lipca br. Zarząd Województwa Kujawsko-

-Pomorskiego ogłosił konkurs zamknięty na 
składanie wniosków o dofinansowanie z EFS
w ramach Działania 2.3 „Reorientacja zawo-
dowa osób odchodzących z rolnictwa” oraz 
Działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób 
zagrożonych procesami restrukturyzacyjny-
mi”. Nabór wniosków trwał do 11 sierpnia br. 
W ramach Działania 2.3 złożono 27  wniosków 
na łączną kwotę 24 392 757,76 zł, a w ramach 
Działania 2.4 wpłynęło 26 wniosków na łączną 
kwotę 20 791 653,30, zł. Obecnie trwa weryfi-
kacja formalna.

Działanie 2.1 
Do 4 sierpnia br. w ramach konkursu otwartego ogłoszonego przez Zarząd Woje-

wództwa Kujawsko-Pomorskiego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.1 „Rozwój umiejętności 
powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego 
w regionie”, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wpłynęło 114 wniosków apli-
kacyjnych na łączną kwotę 66 306 450,77 zł. 

Nabór wniosków rozpoczął się 21 marca br. i potrwa aż do wyczerpania środków. 
Obecnie trwa weryfikacja formalna wniosków. Pierwsze posiedzenie Komisji Oceny
Projektów w ramach ww. konkursu odbyło się dnia 29 maja br. Do oceny merytorycznej 
przekazano 17 wniosków na łączną kwotę 12 448 974,26 zł, które zostały złożone do 
21 kwietnia br. i oceniono je pozytywnie pod względem formalnym. Komisja Oceny 
Projektów rekomendowała do realizacji sześć wniosków aplikacyjnych na łączną kwotę: 
3 464 489, 76 zł. Na następnym posiedzeniu komisja oceni kolejne projekty. W ramach 
ww. konkursu pozostało jeszcze do zakontraktowania ponad 10,5 miliona zł.
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Projekty realizowane lub zrealizowane 
w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
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w ramach Działania 2.1 
W lipcu br. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, z upoważnie-

nia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podpisał sześć 
umów o dofinansowanie projektów z EFS w ramach Działania 2.1
na łączną wartość: 3 464 489, 76 zł. W wyniku ich realizacji wspar-
ciem zostanie objętych kolejne 2,2 tysiąca osób z naszego regionu. 
Wśród podmiotów, które podpisały umowy znajdują się:

● Gmina Świecie -„Otwarcie na kontakty”,

● Centrum Edukacji Dorosłych -„Technologia informacyjno 
– komunikacyjna -edukacja przyszłości”,

● Szkoła Języka Angielskiego International House Byd-
goszcz -„Szkolenia językowe i informatyczne połączone z tre-
ningiem asertywności dla dorosłych”,

● Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu -„Biznes Start 
II- zaplanuj swój biznes - kompleksowe doradztwo dla studentów 
UMK”,

● PUH ELIM Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawo-
dowego -„Język angielski szansą na Twój rozwój zawodowy”,

● Szkoła Języka Angielskiego International House Toruń 
-„Szkolenia językowe połączone z modułami specjalistycznymi 
dla dorosłych”.

Wśród ww. projektów znajdują się cztery projekty z zakresu 
nauki języka angielskiego dla dorosłych osób pracujących, jeden 
projekt z zakresu szkoleń z obsługi komputera, promocji i public 
relations, dla dorosłych osób pracujących, jeden projekt z zakre-
su szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminów 
uprawniających do uzyskania Europejskiej Karty Umiejętności 
Komputerowych, dla nauczycieli wszystkich typów szkół, uczą-
cych różnych przedmiotów, jeden projekt z zakresu usług dorad-
czych na rzecz studentów.

w ramach Działania 2.3 i 2.4 
W lipcu br. WUP w Toruniu podpisał trzy umowy o dofi-

nansowanie projektu w ramach Działania 2.3 na łączną kwotę 
1 503 739,43 zł z następującymi podmiotami:
➜ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów 

Kujawski - "Nowe możliwości",
➜ Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej - "Akade-

mia Kształcenia Informacyjnego Program kształcenia w zawodach 
nowej gospodarki osób chcących podjąć zatrudnienie w sferze 
pozarolniczej”, - Fundacja Ekspert- Kujawy - ,,Krok do przodu”.

Ponadto w lipcu br. WUP podpisał cztery umowy o dofi-
nansowanie projektu w ramach Działania 2.4 na łączną kwotę 
3 494 522,51 zł. Ostateczni Odbiorcy tych przedsięwzięć to:
➜ Gmina Dobre - „Rozwój kwalifikacji zawodowych osób zagro-

żonych utratą pracy, poprzez udział w kursach zawodowych”,
➜ Autos– Grudziądz - ,, Z piskiem opon po nowy zawód kierow-

cy - cykl szkoleń przygotowujący do zmiany zatrudnienia”,
➜ Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej - ,,Mentor 

multimedialny - zawód przyszłości”, 
➜ Centrum Szkoleniowe Awans - ,,Wykorzystaj okazję - zdo-

bądź nowy zawód”. 

Projekty realizowane są na terenie województwa kujawsko-po-
morskiego. Łącznie pomocą zostanie objętych 1206 osób. Projekty 
realizowane w ramach Działania 2.3 skierowane są do rolników 
i domowników , którzy chcieliby podjąć zatrudnienie w sferze poza-
rolniczej, zaś przedsięwzięcia ramach Działania 2.4 do pracowników 
przemysłu i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się 
bezpośrednio do Ostatecznego Odbiorcy, który realizuje dany pro-
jekt i prowadzi nabór uczestników do udziału w szkoleniach. Szcze-
gółowe informacje na temat wszystkich projektów dofinansowa-
nych z EFS w ramach Działania 2.1, 2.3 i 2.4 zostały zamieszczone 
na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: 
www.wup.torun.pl/efs

Nowe umowy

W latach 2004-2006 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał:
Działaniu 2.1 - 44 umowy na kwotę  22 385 765, 45 zł
Działaniu 2.3 -11 umów na kwotę 4 921 334,10 zł
Działaniu 2.4 - sześć umów na kwotę 4 868 588, 68 zł 
Do 2008 roku pomocą zostanie objętych łącznie 16 553 mieszkań-
ców regionu.

Tadeusz Pogoda, burmistrz gminy Świecie i Adam Horbulewicz, dyrektor 
WUP w Toruniu, w czasie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu

Stefan Śpibida, wójt gminy Dobre, odbiera od dyektora WUP Adama 
Horbulewicza umowę na realizację projektu dotyczącego szkolen za-
wodowych
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Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bydgoszczy zakończyło 
realizację szkoleń w ramach projektu  „Zmiana zawodu szansą 
na nowy start osób odchodzących z rolnictwa”. przedsięwzię-
cie otrzymało dofinansowanie z EFS w ramach Działania 2.3
ZPORR. Instytucją aplikującą o dofinan-
sowanie projektu było Miasto Bydgoszcz. 
Działania miały na celu podniesienie 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych
rolników . Na prowadzonych w ramach 
projektu kursach i szkoleniach rolnicy 
mogli zdobyć nowy zawód, dzięki czemu 
powinno być im łatwiej znaleźć zatrud-
nienie poza sektorem rolniczym.

Realizacja projektu trwała od 1 września 
2005 r. do 31 sierpnia br. W tym czasie 
prowadzono szkolenia przygotowujące 
do zawodu przedstawiciela handlowego, 
sprawcza TIG, spawacza MAG i opiekuna 
osób starszych z masażem. Kursy składały się z części teoretycznej 
w formie wykładów oraz praktycznej. Ponadto każdy uczestnik 
projektu, poza zajęciami zawodowymi, mógł uczestniczyć dodat-
kowo w szkoleniach z zakresu nauki języka angielskiego bądź nie-

mieckiego, pracy w nowoczesnej firmie, informatyki oraz sztuki
autoprezentacji. W ramach projektu przewidziano także działania 
towarzyszące w postaci opieki nad osobami zależnymi.

Projekt cieszył się dużym zainteresowa-
niem. Na szkolenia z zakresu nabycia 
uprawnień spawacza TIG i MAG oraz 
opiekuna osób starszych z masażem 
zgłosiło się dwukrotnie więcej chętnych 
niż przewidziano miejsc. Świadczy 
to, o tym, że program szkoleń został 
dostosowany do potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców regionu oraz do wymagań 
regionalnego rynku pracy.

Przez pięć miesięcy wsparciem objętych 
zostało 40 osób z regionu. Wszyscy po-
zytywnie przeszli końcowe testy i dostali 
certyfikaty. Ponadto, dzięki uczestnictwu

w projekcie, zwiększyli swoje umiejętności w zakresie skutecznej 
komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji podczas rozmo-
wy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Wszyscy kursanci otrzymali zwrot
kosztów dojazdu oraz wyżywienia podczas trwania zajęć.

Szkolenia
W sierpniu br. WUP w Toruniu 
prowadził w swej siedzibie szkolenie 
dla Ostatecznych Odbiorców, którzy 
podpisali umowy o dofinansowanie
projektu w ramach Działania 2.1 (edy-
cja konkursu 4/2006) oraz Działania 2.3 
i 2.4 (edycja konkursu 5/2006) z zakresu 
sporządzania wniosków o płatność, kon-
troli projektów dofinansowanych z EFS
oraz ich promocji.

Szczegółowe informacje na temat spotkań 
informacyjno-promocyjnych dotyczących moż-
liwości ubiegania się o wsparcie można znaleźć na 
stronie internetowej WUP lub w siedzibie WUP w Toruniu, Szosa Chełmińska 28, 
V piętro, pok. 507), tel. 657-41-30, 658-50-79, e-mail: efs@wup.torun.pl

Pierwsze certyfikaty rozdane

Wręczenie certyfikat ukończenia szkolenia, CKU
w Bydgoszczy, lipiec 2006  .

Informacja 
i promocja

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu prowadzi na 
bieżąco spotkania informacyjno-promocyjne dla 
projektodawców w zakresie możliwości aplikacyj-
nych w ramach Działania 2.1, 2.3 i 2.4. W czerwcu 
i w lipcu br., w związku z trwaniem konkursu 
otwartego (edycja 4/2006) na składanie wniosków 
o dofinansowanie w ramach Działania 2.1, zorga-
nizował w swojej siedzibie spotkanie informacyj-
no-konsultacyjne dla potencjalnych Ostatecznych 
Odbiorców w ramach ww. Działania. Uczestników 
zapoznano ze zmianami w dokumentacjach kon-
kursowych, zasadami prawidłowego wypełniania 
wniosku aplikacyjnego w Generatorze Wniosków 
oraz z zagadnieniami logiki projektowej. 

W lipcu br. WUP w Toruniu zorganizował w swojej siedzibie dzień „Otwartych Drzwi” dla potencjalnych Ostatecznych Odbiorców. Jego ce-
lem jego było przybliżenie wszystkim zainteresowanym projektodawcom zagadnień z zakresu możliwości aplikowania w ramach Działania 2.3 
„Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” i 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” 
w związku z ogłoszeniem nowego konkursu (edycja 6/2006). W drugiej części „Otwartych Drzwi” odbyły się konsultacje z projektodawcami 
w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Dzień „otwartych drzwi”
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki
31 maja 2006 r. Rada Ministrów przyjęła kierunkowo Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) przygotowany 
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Program ten jest odpo-
wiedzią na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi sta-
wia odnowiona Strategia Lizbońska. Wyzwania te to uczynienie 
z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji 
i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzro-
stu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. 

Zasadniczo celem PO KL jest 
umożliwienie pełnego wykorzystania 
potencjału zasobów ludzkich poprzez 
wzrost zatrudnienia i potencjału 
adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich 
pracowników, podniesienie poziomu 
wykształcenia społeczeństwa, zmniej-
szenie obszarów wykluczenia społecz-
nego oraz wsparcie dla budowy struk-
tur administracyjnych państwa.

Zgodnie z projektem Narodowej 
Strategii Spójności, całość środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w Polsce na lata 2007 – 2013 
(8,1 mld euro) zostanie przeznaczona 
na PO KL.

W ramach programu wsparciem 
zostaną objęte następujące obszary: 

zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału ada-
ptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia zwią-
zane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową 
sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli 
oraz promocją zdrowia.

PO KL składa się z 10 priorytetów realizowanych równolegle na 
poziomie centralnym i regionalnym. 
Priorytety realizowane centralnie:
• Zatrudnienie i integracja społeczna 
• Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsię-

biorstw 
• Wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy 
• Dobre państwo 
• Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa
Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym:
• Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji spo-

łecznej 
• Regionalne kadry gospodarki 
• Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
• Aktywizacja obszarów wiejskich 
oraz Priorytet Pomoc Techniczna.

W ramach programu 70 procent alokowanych środków zostanie 
przeznaczonych na wsparcie dla regionów, zaś pozostałe 30 procent 
będzie wdrażane sektorowo przez odpowiednie resorty. W ramach 
komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie 

dla osób i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu cen-
tralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie 
dla struktur i systemów.

W ramach trwających konsultacji społecznych PO KL organizo-
wane są regionalne konferencje konsultacyjne we wszystkich woje-
wództwach oraz konferencje sektorowe dotyczące poszczególnych 
priorytetów. Biorą w nich udział eksperci Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego. 

Konsultacje w województwie kujawsko-pomorskim odbyły się 
5 września br. w Urzędzie Marszałkowskim. Uczestniczyło w nich 
ponad 80 osób. W trakcie konferencji omawiano poszczególne prio-
rytety programu oraz zaprezentowano koncepcję wdrażania kompo-
nentu regionalnego PO KL.

Na konsultacje społeczne PO 
KL w Toruniu przyszło ponad 
80 osób

Konsultacje w Toruniu, od prawej: Adam Horbulewicz, dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Toruniu, Artur Janas, zastępca dyrektora ds. Rynku 
Pracy WUp w Toruniu, Anna Mickiewicz, zastępca dyrektora Departamentu 
Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju 
regionalnego, Andrzej Potoczek, zastępca dyrektora Departamentu Roz-
woju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego  

Źródło: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności 
2007 – 2013, projekt przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 maja 2006 r.
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Od początku 2006 roku Toruńska Agencja Rozwoju Regional-
nego S.A. realizuje projekt pn. „Klastry szansą rozwoju regionu” 
finansowany w ramach wsparcia otrzymanego z funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej - Działanie 2.6 „Regionalne Strategie 
Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Adresatami projektu są 
przedsiębiorstwa z branży maszynowo-narzędziowej, turystycz-
no-uzdrowiskowej i meblarskiej, a jego głównym celem wypra-
cowanie koncepcji zawiązania i funkcjonowania klastrów na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach wyżej 
wymienionych branż.

TARR podjęła szereg działań mających na celu promocję pro-
jektu wśród jego potencjalnych uczestników. W czerwcu 2006 roku 
w Centrum Transferu Technologii w Toruniu odbyła się inauguru-
jąca projekt konferencja pn. „Klastry szansą rozwoju województwa 
kujawsko-pomorskiego”. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy z Po-
morza i Kujaw, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, 
pracownicy naukowi uczelni z regionu oraz reprezentanci inicjatyw 
klastrowych z kraju i zagranicy, w sumie ponad 120 osób.

Na konferencji przedstawiono korzyści, jakie niesie za sobą 
współpraca w ramach klastra, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla 
regionu. Zaprezentowano istotę tej koncepcji, pierwsze polskie do-
świadczenia oraz przykłady inicjatyw klastrowych na świecie. Omó-
wiono również założenia dotyczące kolejnego okresu programowania 
środków unĳnych, możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w pro-
gramach operacyjnych na lata 2007-2013 oraz finansowanie inicjatyw
klastrowych z budżetu państwa w kolejnym okresie programowania. 
Uczestników zapoznano z założeniami projektu i harmonogramem 
realizowanych działań. Po prelekcjach kilkadziesiąt firm i instytucji
złożyło wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie. 

Ponadto zespół ds. klastrów branżowych TARR odwiedził ponad 
stu przedsiębiorców i zaprosił ich do uczestnictwa w przedsięwzię-
ciu. Przedstawiono im założenia i cele projektu, a także korzyści 

jakie można wynieść z przystąpienia do klastra. Spotkania stanowiły 
również okazję do podjęcia dialogu z firmami i poznania opinii
przedsiębiorców na temat inicjatyw klastrowych. 

TARR prowadzi branżowe badanie ankietowe, mające na celu 
określenie poziomu współpracy pomiędzy firmami działającymi
w ramach danej branży. Wyniki ankiet będą pomocne w dalszej 
realizacji projektu, tj. określą strukturę branż pod kątem profilu dzia-
łalności, wskażą poziom zaawansowania rozwoju współpracy między 
przedsiębiorstwami, zdefiniują relacje w ramach branż, a być może
zidentyfikują już istniejący klaster. Na podstawie tych informacji
TARR będzie miała możliwość dostosowania zakresu szkoleń do po-
trzeb przedsiębiorców chętnych do wzięcia udziału w projekcie. 

Jesienią planowane jest pierwsze szkolenie ogólne dla 90 przed-
siębiorców prowadzone przez prelegentów-praktyków działających 
w strukturach klastrowych w Polsce i za granicą. Jego celem jest 
zapoznanie uczestników z ideą oraz doświadczeniami klastrów funk-
cjonujących w Europie i w naszym kraju, z zasadami działania klastra 
oraz budowania jego strategii, a także z możliwościami pozyskiwania 
dostępnych źródeł finansowania. Na szkoleniu przedstawione zosta-
ną wyniki badań ankietowych. Sesja pytań i odpowiedzi oraz dyskusja 
w trakcie spotkania umożliwi uzyskanie dodatkowych informacji 
oraz zapoznanie się z opiniami uczestników. Po szkoleniu ogólnym 
uczestnicy projektu mogą wziąć udział w warsztatach przybliżających 
problematykę klastrów pod kątem poszczególnych branż. 

W późniejszym okresie planowane są również spotkania semi-
naryjne grup branżowych w celu wypracowania systemu powiązań 
i współpracy pomiędzy firmami, udział w targach branżowych oraz
wyjazd zagraniczny mający na celu zapoznanie przedsiębiorców 
z rozwiniętymi klastrami, ich strukturą i działalnością. 

Przedsiębiorstwa zainteresowane wzięciem 
udziału w projekcie prosimy o kontakt
z zespołem ds. klastrów branżowych, 
tel. (0-56) 657-14-52, (0-56) 657-14-53,
e-mail: klastry@tarr.org.pl

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego namawia do tworzenia klastrów i pomaga w ich tworzeniu

Kooperacja szansą wspólnego rozwoju

W konferencji „Klastry szansą rozwoju województwa kujawsko-pomor-
skiego” wzięło udział ponad 120 osób

Do tworzenia klastrów przedsiębiorców z regionu namawiał też marsza-
łek województwa, Waldemar Achramowicz



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

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

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

Adresy instytucji 
zaangażowanych we wdrażanie ZPORR

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

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

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




