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Szanowni Czytelnicy,

Skuteczna realizacja polityki regionalnej wymaga konsekwentnego stosowania wielu instrumentów oddziały-
wania dostosowanych do specyfiki oraz priorytetów rozwojowych województwa. Dlatego niezbędna jest syste-
matyczna analiza i ocena występujących w danym regionie uwarunkowań oraz odpowiadających im czynników 
stymulowania rozwoju.

Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz budowanie potencjału konkurencyjnego regionu w dużej 
mierze uzależnione jest od ukształtowania i funkcjonowania systemu innowacyjnego. W ten sposób innowacje 
stają się ważnym instrumentem rozwoju skierowanym na przyspieszenie procesu eliminowania dysproporcji roz-
wojowych oraz zapobieganie wykluczeniu cywilizacyjnemu.

W przyjętej i konsekwentnie realizowanej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego polityce roz-
woju regionalnego szczególne miejsce zajmuje wspieranie budowy potencjału innowacyjnego. W tym celu wyko-
rzystywane są także środki finansowe wspierające przedsięwzięcia podejmowane w ramach ZPORR.

Rozpoczęte w obecnym okresie programowania inicjatywy na rzecz kształtowania przestrzeni innowacyjnej 
będą kontynuowane w latach 2007-2013, tak, by skutecznie wychodzić naprzeciw europejskim i ogólnoświatowym 
trendom postępu cywilizacyjno-technicznego.

Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

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

Jesteśmy w czołówce
9 maja br. Kujawsko-Pomorski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki przyjął sprawozdanie z realizacji Zintegrowanego Pro-

gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W czasie pierwszych trzech miesięcy 2006 roku realizowane były następujące działania:  

Priorytet 1 
- kontynuowano realizację 28 projektów na kwotę dofinansowa-

nia z EFRR 283.508.550,05 PLN (wartość całkowita projektów 
427.298.424,84 PLN),

- zakończono realizację pięciu projektów na kwotę dofinansowa-
nia z EFRR 17.113.339,73 PLN (wartość całkowita projektów 
23.443.880,61 PLN), w związku z tym od początku realizacji pro-
gramu zakończono realizację 15 projektów na kwotę dofinanso-
wania z EFRR 35.107.033,58 PLN (wartość całkowita projektów 
48.483.568,15 PLN),

- wypłacono z konta programowego kwotę 15.543.557,25 PLN 
(w tym płatności końcowe 6.650.953,78 PLN), co daje ogółem 
płatności na kwotę 73.008.804,96 PLN - 22,80 % alokacji,

- z wojewodą podpisano trzy umowy i 18 aneksów do umów.

Priorytet 2
- kontynuowano realizację 51 projektów na kwotę dofinanso-

wania z EFS 34.376.103,22 PLN (całkowita wartość projektów 
44.228.199,59 PLN),

- zakończono realizację jednego projektu na kwotę dofinanso-
wania z EFS 1.075.925,25 PLN (całkowita wartość projektów 
1.434.567,00 PLN), w związku z tym od początku realizacji pro-
gramu zakończono realizację czterech projektów na kwotę dofi-
nansowania z EFS 6.949.531,45 PLN (całkowita wartość projek-
tów 10.103.028,56 PLN),

- wypłacono z konta programowego kwotę 353.712,06 PLN, co 
daje ogółem płatności na kwotę 7.314.507,08 PLN - 7,84 % aloka-
cji,

- zawarto 15 umów z Instytucją Wdrażającą.

Priorytet 3
- kontynuowano realizację 98 projektów na kwotę dofinansowa-

nia z EFRR 99.187.580,65 PLN (całkowita wartość projektów 
180.204.461,00 PLN),

- zakończono realizację 10 projektów na kwotę dofinansowa-
nia z EFRR 3.317.499,67 PLN (całkowita wartość projektów 
5.480.488,49 PLN), w związku z tym od początku realizacji pro-
gramu zakończono realizację 50 projektów na kwotę dofinanso-
wania z EFRR 26.519.620,08 PLN (całkowita wartość projektów 
39.466.202,12 PLN),

- wypłacono z konta programowego kwotę 5.976.815,08 PLN 
(w tym płatności końcowe - 2.298.986,17 PLN), co daje ogółem 
płatności na kwotę 37.307.881,08 PLN - 23,11 % alokacji,

- z wojewodą podpisano 35 umów i 80 aneksów do umów.

Ogółem w ramach Priorytetów I, II i III 
- kontynuowano realizację 177 projektów 
- zakończono realizację 16 projektów, w związku z tym od początku realizacji programu podpisano 53 umowy oraz 98 aneksów.
- wypłacono z konta programowego kwotę 21.737.203,19 PLN
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ZPORR od początku realizacji programu 

(stan na 31.03.2006 r.):

Województwo kujawsko-pomorskie znajduje się w czołówce 
pod względem zrealizowanych płatności. Aktualnie zajmuje czwarte 
miejsce w kraju. Od początku realizacji ZPORR dokonano płatno-
ści na łączną kwotę 117.631.193,12 PLN, co stanowi 20,82 % aloka-
cji na lata 2004-2006. 

Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w stosunku do
wartości alokacji (według kursu euro: 3,9262) wyniosła:

➞ w Priorytecie I - 45 umów na kwotę dofinansowania EFRR
320 809 663,81 PLN, co stanowiło 100, 17 % alokacji,

➞ w Priorytecie II – 70 umów na kwotę dofinansowania z EFS
44 085 168,41 PLN, co stanowiło 48,49% alokacji,

➞ w Priorytecie III (z wyłączeniem działania 3.4) - 150 umów na 
kwotę dofinansowania z EFRR 127 844 376,86, co stanowiło
92,15 % alokacji, 

➞ w działaniu 3.4 Miroprzedsiębiorstwa – 44 umowy na kwotę 
dofinansowania z EFRR 3 096 407,56 co stanowiło 42,72% 
alokacji.

Szkoła Podstawowa w Lubaniu powstaje dzięki dofinansowaniu w ra-
mach ZPORR. Inwestycję rozpoczęto w maju 2005 r., a już po wakacjach 
uczniowie zaczną naukę w nowym budynku

W ramach projektu „Podniesienie standardu usług medycznych poprzez 
kontynuację rozbudowy i wyposażenie obiektów szpitala w Chełmży” 
w lecznicy zmodernizowano blok operacyjny. Na zdjęciu nowoczesny ste-
rylizator do narzędzi chirurgicznychDzięki środkom ze ZPORR rewitalizowany jest zamek w Golubiu-Dobrzyniu

Trwają prace nad rewitalizacją golubskiej starówki
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W Bydgoszczy, w ramach ZPORR, rusza budowa Regionalnego Centrum Innowacyjności

Projekt „Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum 
Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy” finansowany jest ze środ-
ków ZPORR. Całość kosztowała będzie ponad 22 miliony złotych, 
z czego prawie 17 milionów zrefunduje Unia Europejska. Inwesty-
cja powinna zakończyć się we wrześniu przyszłego roku.

Pomysłodawcy budowy Regionalnego Centrum Innowacyj-
ności podkreślają, iż jednym z najpoważniejszych problemów spo-
łecznych w naszym województwie jest niski poziom wykształcenia 
mieszkańców, co z kolei jest jedną z przyczyn utrzymywania się 
wysokiej stopy bezrobocia. Kolejna bolączka to niski poziom przed-
siębiorczości i innowacyjności w regionie. Wiąże się to z brakiem 
instytucji zapewniającej kompleksową obsługę firm oraz pomoc
inwestorom i przedsiębiorcom, m.in. w zakresie opracowywania 
wniosków czy udzielania różnego typu informacji o charakterze 
innowacyjnym. Stąd koncepcja utworzenia RCI. Wpisuje się ona 
w plany rozwoju województwa zmierzające do rozbudowy infra-
struktury dydaktycznej na poziomie wyższym w celu rozszerzania 
zakresu oddziaływania szkół wyższych na otoczenie społeczno-go-
spodarcze regionu.  

Projekt zakłada wybudowanie na terenie kompleksu ATR 
w Fordonie budynku przeznaczonego na cele dydaktyczno-rozwo-
jowe. Znajdzie się w nim Regionalna Biblioteka i Czytelnia Tech-
niczna, Multimedialne Centrum Kształcenia i Szkoleń, Regionalny 

Ośrodek Informacji Patentowej, Regionalny Ośrodek Programów 
Europejskich, Regionalny Ośrodek Informacji Naukowo-Technicz-
nej oraz Biuro Monitoringu Zawodów Inżynierskich i Związanych 
z Rolnictwem. 

Inwestycja przyczyni się do zgrupowania w jednym miejscu 
kilku ośrodków informacyjno-doradczych dla potrzeb środowiska 
akademickiego oraz całego otoczenia społeczno-gospodarczego re-
gionu. Ułatwi to zainteresowanym korzystanie z potencjału uczelni, 
wpłynie na wzmocnienie roli ATR i zwiększenie możliwości jej od-
działywania na wzrost konkurencyjności, i innowacyjności gospo-
darki regionu.

Regionalne Centrum Innowacyjności ma pełnić funkcję ośrod-
ka, który wspierał będzie nowatorskie tendencje w gospodarce na-
szego regionu, gdyż - jak wskazują różnorodne analizy ekonomiczne 
– innowacyjność, rozumiana jako umiejętność wdrażania nowych 
rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, jest jednym z klu-
czowych elementów dla prawidłowego rozwoju nowoczesnej go-
spodarki. Stanowi też bardzo ważny czynnik sukcesu gospodarczego 
najbardziej zaawansowanych technologicznie gospodarek świata. Jej 
znaczenie podkreślane jest w dokumentach unĳnych, m.in. w Stra-
tegii Lizbońskiej. Powołanie Regionalnego Centrum Innowacyj-
ności przy Akademii Techniczno-Rolniczej daje szansę na owocną 
współpracę środowisk naukowych i biznesowych naszego regionu.

Klucz do sukcesu
Województwo Kujawsko Pomorskie kładzie ogromny nacisk rozwój innowacyjności. W kwietniu br. W Bydgoszczy odbyły się Pierwsze 

Targi Własności Przemysłowej i Intelektualnej WIPRO 2006. Imprezę zorganizowała Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich. 

Na targach prezentowano wiodące pod względem stosowania nowoczesnych rozwiązań firmy z regionu. Zainaugurowano też budowę

Regionalnego Centrum Innowacyjności, które ma wspierać nowatorskie tendencje w gospodarce województwa kujawsko-pomorskiego. 

Waldemar Achramowicz, Marszałek Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego, wmurowuje kamień węgielny pod 
Regionalne Centrum Innowacyjności

Targi WIPRO 2006. na zdjęciu od lewej: rektor ATR, prof. Zbigniew Skinder, marszałek Wal-
demar Achramowicz i Krystyna Nowak, dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej
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Efektywne wykorzystanie wyników badań naukowych ma ogromny wpływ na rozwój regionu

Efektywne wykorzystanie przez przemysł wyników badań na-
ukowych w połączeniu z wysokim wskaźnikiem innowacyjnym 
przedsiębiorstw jest istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój 
regionu. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z bu-
dżetu państwa służące wzrostowi potencjału innowacyjnego woje-
wództwa mogą być bardzo pomocne, oczywiście pod warunkiem 
prawidłowego ich spożytkowania. Dlatego też samorząd wojewódz-
twa podjął wszelkie możliwe kroki zmierzające do zapewnienia pra-
widłowego mechanizmu selekcji projektów, które zostaną wsparte 
dofinansowaniem. Prowadzono zakrojoną na szeroką skalę akcję in-
formacyjną wśród potencjalnych beneficjentów ucząc ich nie tylko
prawidłowego konstruowania projektów, ale również samego wy-
pełniania wniosków aplikacyjnych. 

W chwili obecnej prowadzonych jest 10 projektów, a jeden pro-
jekt został zakończony. Tylko co trzeci projekt uzyskiwał dofinanso-
wanie, a barierą nie był brak środków (województwo wykorzystuje 
w tej chwili ponad 60% kwoty z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego), lecz bardzo dokładna ocena wniosków. 

Prowadzone obecnie projekty niewątpliwie przyczynią się do 
podniesienia potencjału innowacyjnego regionu. W ramach tych 
projektów wsparciem objętych zostanie 311 instytucji z zakresu 
działań B&R, 81 osób objętych zostanie usługami doradczymi, a 185 
otrzyma stypendia na kontynuowanie badań w ramach studiów dok-
toranckich. Wykonanych zostało 25 różnego rodzaju badań i analiz, 
powstało również sześć niezależnych od siebie sieci transferu in-
nowacji i wymiany informacji, odbyło się 17 seminariów, wydana 
została jedna publikacja dla przedsiębiorstw. 

Nabór projektów wciąż trwa i wiele z inicjatyw zostanie dopie-
ro podjętych, a ich skutki będą długofalowe. Wszyscy beneficjenci
uważają podjęte przez siebie działania za na tyle cenne, iż deklarują 
chęć ich finansowania ze środków własnych, choć w ograniczonym
stopniu, po zakończeniu projektów lub podjęcie podobnych ini-
cjatyw w przyszłości. Szczególnie cenne wydają się być inicjatywy 
dążące do stworzenia sieci powiązań pomiędzy sektorem naukowo-
-badawczym a przemysłem. 

Ramowy Plan Realizacji Działania 2.6 w 2004 roku zwracał 
szczególną uwagę właśnie na tego typu działania jako kluczowe dla 
rozwoju województwa: „Samorząd województwa planuje także re-
alizację projektów promujących współpracę pomiędzy sferą B&R 
a gospodarką regionu. Służyć temu mogą takie inicjatywy jak: im-
prezy promujące innowacje oraz inicjatywy służące wymianie inno-
wacji, tworzenie kompleksowych baz informacyjnych dla członków 
sieci, partnerów oraz innych osób zainteresowanych Regionalnymi 
Strategiami Innowacyjnymi”.

Innym sposobem zwiększenia poziomu innowacyjności przed-

siębiorstw i nawiązania bliskich powiązań pomiędzy nauką i prze-
mysłem jest szukanie ścieżek połączeń, które ułatwią taką współpra-
cę i uczynią ją bardziej efektywną. 

Kluczowe znaczenie dla wzrostu innowacyjności województwa 
kujawsko-pomorskiego i jego gospodarki ma stan sfery nauki. Po-
tencjał edukacyjny i naukowo-badawczy musi zostać wykorzystany 
w oparciu o rozwój kapitału ludzkiego. Związki sfery nauki i gospo-
darki wywierają istotny wpływ na wdrażanie postępu technicznego, 
technologicznego, organizacyjnego i ekonomicznego, jak również 
uruchamiania produkcji „sektora wysokiej technologii”. Ma to zna-
czenie szczególnie w kontekście aktualnych inwestycji zagranicz-
nych w regionie. 

Województwo kujawsko-pomorskie, zgodnie z Regionalną Stra-
tegią Innowacji, szczególny nacisk kładzie na projekty związane z or-
ganizacją programów stypendialnych dla najlepszych absolwentów 
szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich 
z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych 
przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu. 
W chwili obecnej jeden projekt wsparcia stypendialnego już się za-
kończył, a kolejne trzy projekty są prowadzone. Jeden z nich to pro-
jekt własny samorządu województwa.

Działanie 2.6 jest w pełni komplementarne z prowadzonym na 
szeroką skalę przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go frontem działań zmierzających do poprawienia potencjału inno-
wacyjnego województwa.

Z innowacjami w przyszłość
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest Instytucją Wdrażającą dla działania 2.6 „Regionalne Strategie In-

nowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem ogólnym działania 

jest podniesienie potencjału regionu w sferze innowacji poprzez wzmocnienie współpracy między sektorem badawczo-rozwojowym a 

gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na lokalnym i regionalnym rynku.

Stan sfery nauki, w tym komputeryzacja i dostęp do baz danych, ma klu-
czowe znaczenie dla wzrostu innowacyjności regionu i jego gospodarki. 
Na zdjęciu Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technik Nauczania 
działające przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
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Komisja Europejska zadowolona z postępów we wdrażaniu ZPORR w województwie kujawsko-pomorskim

W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy i pracownicy De-
partamentów Wdrażania Programów Regionalnych i Rozwoju Re-
gionalnego Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Toruniu i Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami 
Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Jacek Kuźniewicz, dyrektor Departamentu Wdrażania Pro-
gramów Regionalnych, poruszał kwestie zainteresowania poten-
cjalnych beneficjentów wykorzystaniem środków strukturalnych
w ramach ZPORR, przedstawił dane odnośnie liczby złożonych 
i wybranych wniosków do dofinansowania, liczby i wartości pod-
pisanych umów o dofinansowanie projektów, stanu zaawansowania
realizacji rzeczowej i finansowej projektów wybranych do dofinan-
sowania oraz aktywności poszczególnych jednostek samorządu te-
rytorialnego w procesie ubiegania się o środki strukturalne. Była też 
mowa o trudnościach napotkanych przez Urząd Marszałkowski w 
procesie wdrażania ZPORR. 

Z zestawień opracowanych przez ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego wynika, że mimo tych trudności, województwo kujawsko-
-pomorskie w bardzo sprawny sposób wykorzystuje środki europej-
skie w ramach ZPORR, w tym oszczędności poprzetargowe.

Następnie Krzysztof Smoczyk, dyrektor Biura Zarządzania 
Funduszami Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego, przedstawił 
dane odnośnie zakontraktowania i płatności w poszczególnych 
działaniach i priorytetach ZPORR. Mówił też o prognozowanych 
płatnościach w latach 2006-2008, co szczególnie zainteresowało 
przedstawicieli Komisji Europejskiej. Prezentacja przedstawiona 

przez zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toru-
niu, Artura Janasa, dotyczyła postępu realizacji działań 2.1, 2.3 
i 2.4 ZPORR.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej wyrazili uznanie wobec 
postępu w realizacji ZPORR w naszym województwie. Szczególną 
uwagę zwrócili na kwestię stypendiów unĳnych, z wypłatą których
na Pomorzu i Kujawach – w przeciwieństwie do innych regionów 
- nie ma problemów. 

Drugą istotną kwestią poruszaną podczas spotkania było omó-
wienie stanu zaawansowania prac nad Regionalnym Programem 
Operacyjnym oraz przygotowanie województwa do nowego 
okresu programowania 2007-2013. Jan Wadoń, dyrektor Departa-
mentu Rozwoju Regionalnego, przedstawił proponowany zakres 
wsparcia. Mówił także o trudnościach spowodowanych niemoż-
nością konkretnego określenia linii demarkacyjnych w przypad-
ku niektórych obszarów pomiędzy poszczególnymi programami 
sektorowymi i regionalnymi oraz zmieniającym się podejściu Mi-
nisterstwa Rozwoju Regionalnego koordynującego proces przygo-
towania RPO.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej przekazali sugestie doty-
czące sposobu ujęcia niektórych proponowanych w RPO działań, 
np. mieszkalnictwa, infrastruktury energetycznej czy współpra-
cy międzyregionalnej. Zainteresowali się też kilkoma kwestiami 
systemowymi w zakresie przygotowania RPO: wykorzystaniem 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO (cross-fi-
nancing), wykorzystaniem inicjatyw europejskich w ramach RPO 
oraz zdolnością instytucjonalną do wdrażania RPO.

Środki sprawnie wykorzystane
Przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, Mark Teplansky i David Sweet, gościli pod koniec 

kwietnia br. w Toruniu. Członkowie Komisji spotkali się z marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, by omówić postępy we 

wdrażaniu ZPORR i zapoznać się ze stanem zaawansowania prac nad przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Przedstawiciele Komisji Europejskiej chwalili nasz region za postępy we 
wdrażaniu ZPORR. Na zdjęciu od lewej: David Sweet, Mark Teplansky, 
Marszałek Województwa, Waldemar Achramowicz i jego zastępca, Wła-
dysław Kubiak

Jacek Kuźniewicz (pierwszy z lewej) prezentuje członkom Komisji dane od-
nośnie stanu realizacji ZPORR
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W świeckim koszarowcu działać będzie centrum konferencyjno-szkoleniowe, biuro usług archiwistycznych, 
punkt kasowy banku, punkt ubezpieczeń, firmy prywatne i stowarzyszenia

Po likwidacji świeckiej jednostki wojskowej zastanawiano się, 
jak zaadaptować puste budynki. Między innymi koszarowiec, który 
z roku na rok coraz bardziej niszczał. Na gruntowne remonty i ada-
ptacje brakowało jednak środków. Z chwilą przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej pojawiły się nowe perspektywy, nowe możliwości 
zdobycia funduszy.  

2 lipca 2004 roku beneficjent, czyli świeckie Starostwo Powiato-
we, złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR w
zakresie działania 3.3 “Zdegradowane obszary miejskie, poprzemy-
słowe i powojskowe”, poddziałania 3.3.2 “Rewitalizacja obszarów 
poprzemysłowych i powojskowych”. Projekt uzyskał akceptację. 
Beneficjent zebrał wymaganą dokumentację, przeprowadził prze-
targi na wykonawców i w marcu ubiegłego roku ruszyły pierwsze 
prace remontowe. Obecnie są już na ukończeniu. 

Celem projektu jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także 
zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nada-
nie budynkowi powojskowemu nowych funkcji społeczno-gospo-
darczych poprzez jego rewitalizację w kierunku zmiany z dotych-
czasowej funkcji zabudowy powojskowej na usługową, społeczną, 
gospodarczą, edukacyjną, zdrowotną, rekreacyjną i turystyczną. 

Koszarowiec jest odnowiony wewnątrz i z zewnątrz. Ma po-
wierzchnię niemal 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. Znajduje się 
w nim 65 pomieszczeń. Są przestrzenne hole, nowe wykładziny i 
okna, windy dla niepełnosprawnych oraz dostęp do szerokopasmo-
wego internetu. Przed budynkiem zrobiono parking na 90 samo-
chodów. Obiekt jest całodobowo chroniony.

W ramach projektu planowane jest utworzenie centrum kon-
ferencyjno-szkoleniowego, biura usług archiwistycznych, punktu 
kasowego banku oraz punktu ubezpieczeń. W koszarowcu swoje 
siedziby będę mogły mieć firmy działające już na rynku i dopiero
startujące, a także stowarzyszenia z powiatu świeckiego. Użytkow-
nicy ponosili będą tylko koszty związane z bieżącym utrzymaniem 
pomieszczeń. 

Na zrewitalizowanym obszarze utworzonych zostanie 20 no-
wych miejsc pracy. Z nowej, lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej 
jednorazowo będzie mogło korzystać 250 osób.

Koszary dla ludzi
Pod koniec września br. powinna zakończyć się realizacja inwestycji „Odbudowa i zagospodarowanie budynku koszarowca na re-

witalizowanym obszarze po  byłej jednostce wojskowej w Świeciu nad Wisłą”. Wyremontowany, zmodernizowany koszarowiec będzie 

pełnił ważne funkcje społeczne, gospodarcze i kulturalne. Przedsięwzięcie kosztowało będzie ponad 5,2 miliona złotych.

Przed koszarowcem wybudowano parking na 90 samochodów

Całkowity koszt projektu – 5 219 582,40 zł
Dotacja funduszu (75%) –3 622 186,80 zł
Budżet państwa (10%) – 482 958,24 zł
Budżet powiatu (15%) - 724 437,36 zł
Koszty niekwalifikowalne - 390 000,00 zł  

W budynku znajduje się 65 pomieszczeń

Koszarowiec z lotu ptaka



10

- Interesujemy się Unią Europejską i tym, co dzieje się w regionie. Nowe inwestycje to przecież nasza 
przyszłość - mówią uczestnicy „Konkursu wiedzy o ZPORR”

Ewaluacja? Z czym to się je?
Eliminacje rejonowe „Konkursu wiedzy o ZPORR” dla szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego odbyły się 

5 czerwca w Toruniu, w Bydgoszczy i we Włocławku. W zmaganiach z zakresu wiedzy o polityce regionalnej i Unii Europejskiej uczestni-

czyło 81 uczniów. Najlepsi we wrześniu wezmą udział  w wielkim finale.

Inicjatywę zorganizowania konkursu podjął Zarząd Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego, przy współudziale Kujawsko-Pomor-
skiego Kuratora Oświaty. – Jesteśmy w Unii, korzystamy z fundu-
szy strukturalnych. Możliwości pozyskania wsparcia są olbrzymie, 
więc trzeba propagować wiedzę na ten temat - mówi Waldemar 
Achramowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
- Uznaliśmy, że popularyzacja wiedzy o ZPORR oraz o wspieranych 
przez fundusze strukturalne działaniach realizowanych w naszym 
regionie będzie dobrym początkiem pozaszkolnej edukacji. Chce-
my także przybliżyć zagadnienia dotyczące priorytetów rozwoju 
województwa w latach 2007-2013 w ramach polityki strukturalnej 
Unii Europejskiej.

- W mojej szkole zgłosiło się tylu chętnych, że musieliśmy prze-
prowadzić eliminacje szkolne - opowiada Artur Kowalski, nauczy-
ciel Podstaw przedsiębiorczości w VI Liceum Ogólnokształcącym 
w Toruniu. - Nic dziwnego, gdyż to ciekawy temat. I na czasie. 
Młodzieży przyda się zwłaszcza wiedza z zakresu przyszłego okresu 
programowania, gdyż to będzie się działo, kiedy ci młodzi ludzie 
skończą szkołę. 

Zdaniem Angeliki Januszewskiej z Zespołu Szkół Budowlanych 
i Elektrycznych w Toruniu, temat jest trudny, a zakres zagadnień 
ogromny, ale dziewczyna chce spróbować swoich sił. - Nie myślę 
o tym pod kątem ewentualnych studiów. Po prostu interesuje mnie, 
co się dzieje w moim regionie. Co nowego się buduje, co remontu-
je, co powstanie w przyszłości. 

- Interesuję się Unią Europejską i wszystkim, co się z nią wiąże. 
Uczymy się co prawda o tym w szkole, ale chcę się dokształcać, by 
w przyszłości zdobyć dobrą pracę - stwierdza Rafał Gil z III Liceum 
Ogólnokształcącego w Toruniu. - Startowałem już w „unĳnych” kon-
kursach w gimnazjum. Dzięki temu dowiedziałem się ciekawych rze-
czy. Teraz, gdy tematyka jest szersza, dowiem się jeszcze więcej.

Eliminacje rejonowe przeprowadzono jednocześnie w Toru-
niu, w Bydgoszczy i we Włocławku. Polegały na rozwiązaniu testu 
jednokrotnego wyboru złożonego z 50 pytań. Oprócz prostych, na 
przykład w którym roku polska weszła do Unii Europejskiej czy 
rozszyfrowania skrótu ZPORR, znalazły się zagadnienia z zakresu 
ewaluacji, alokacji, wdrażania ZPORR czy zakresu poszczególnych 
priorytetów. Uczestnicy mieli na rozwiązywanie 90 minut. 

Konkurs toruński otworzył marszałek Waldemar Achramowicz. 
- Przeprowadzaliśmy już konkurs wiedzy o samorządzie, ale trzeba 
pójść dalej, w kierunku polityki regionalnej. Jesteście przecież gene-
racją, która za kilkanaście lat nas zastąpi. To wy będziecie kształto-
wać nasz region, dzięki wam będzie się on rozwĳał. Życzę wszyst-
kim uczestnikom powodzenia.

W myśl regulaminu, do finału wojewódzkiego zakwalifikowa-
nych zostać miało po 10 zawodników z każdego rejonu, którzy zdo-
byli najwyższą liczbę punktów. Jednak w Bydgoszczy i w Toruniu 
kilkoro uczestników miało równa liczbę punktów. Do finału z rejo-
nu toruńskiego weszło więc 14, a z bydgoskiego 11 uczniów. Toruń. Przed wejściem na salę uczestnicy podpisują listę obecności 

Finał „Konkursu wiedzy o ZPORR” odbędzie się 29 wrze-
śnia br. w Toruniu. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzy-
mują nagrody rzeczowe:
1) I nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

– laptop,
2) II nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

– cyfrowy aparat fotograficzny,
3) III nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskie-

go - miniwieża.
Szkoła, której laureat otrzyma I nagrodę, dostanie zestaw 

komputerowy wraz z oprogramowaniem.
Regulamin Konkursowy jest dostępny na stronie interneto-

wej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego:  www.
kujawsko-pomorskie.pl, w zakładce Fundusze strukturalne/ 
ZPORR/ Promocja ZPORR. Wszelkie dodatkowe informa-
cje związane z Konkursem można uzyskać w Biurze Promocji 
i  nicjatyw Europejskich w Departamencie Rozwoju Regional-
nego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego w Toruniu, nr tel. (0-56) 62-18-538.
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Finaliści z rejonu toruńskiego:
1. Kornek Koronowski, IV LO w Toruniu, 39 pkt.

2. Bartłomiej Żołnowski, II LO w Grudziądzu, 39 pkt.

3. Michał Dembek, Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu, 38 pkt.

4. Maciej Mazurkiewicz, IV LO w Toruniu, 38 pkt.

5. Marcin Szablewski, Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy, 36 pkt.

6. Michał Kropiewnicki, Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim, 36 pkt.

7. Łukasz Łęgowski, Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy, 36 pkt.

8. Rafał Gil, Zespół Szkół Mechanicznych i XIII LO w Toruniu, 36 pkt.

9. Mateusz Budka, Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu, 35 pkt.

10. Piotr Starko, II LO w Grudziądzu, 31 pkt.

11. Wojciech Wojtkowski, Zespół Szkół Mechanicznych i XII LO w Toruniu, 31 pkt.

12. Marta Bruzdowska, Zespół Szkół w Czernikowie, 31 pkt.

13. Robert Tracz, Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy, 31 pkt.

14. Piotr Jakubaszek, Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, 31 pkt.

Co to jest ewaluacja? A co alokacja?

Konkurs w Toruniu otworzył marszałek Waldemar Achramowicz

Włocławek. Komisja konkursowa tłumaczy, jak wypełniać kartę od-
powiedzi

Finaliści z rejonu włocławskiego:
1. Dariusz Trojakowski, Zespół Szkół nr 3 w Rypinie, 39 pkt.

2. Aleksander Chejmanowski, Zespół Szkół w Lubrańcu, 39 pkt.

3. Anna Kaźmierska, Zespół Szkół w Lubrańcu, 39 pkt.

4. Mateusz Jaskólski, Zespół Szkół w Lubrańcu, 34 pkt.

5. Bartłomiej Wichrowski, Zespół Szkół w Lubrańcu, 33 pkt.

6. Tomasz Olejnik, LO w kowalu, 28 pkt.

7. Marta Szarecka, Zespół Szkół w Starym Brześciu, 27 pkt.

8. Ewelina Meler, Zespół Szkół nr 2 w Rypinie, 25 pkt.

9. Monika Wrzesińska, Zespół Szkół w Starym Brześciu, 25 pkt.

10. Maciej Zakrzewski, LO w kowalu, 25 pkt.

Finaliści z rejonu bydgoskiego:
1. Piotr Szramkowski, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych 

w Bydgoszczy, 40 pkt.

2. Tomasz Łuczak, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie, 39 pkt.

3. Ewa Owedyk, II LO w Inowrocławiu, 37 pkt.

4. Wojciech Lucypera, II LO w Inowrocławiu, 37 pkt.

5. Maciej Ziółkowski, II LO w Bydgoszczy, 34 pkt.

6. Katarzyna Wuka, II LO w Bydgoszczy, 33 pkt.

7. Magdalena Piaskowska, II LO w Inowrocławiu, 33 pkt.

8. Andrzej Siewkowski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie, 32 pkt.

9. Grzegorz Fik, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie, 30 pkt.

10. Monika Ryduchowska, ZSCKR Sypniewo, 30 pkt.

11. Kamil Świtalski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, 30 pkt
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Cykl spotkań na temat Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego z dziennikarzami lokalnych gazet odbył się 
w maju br. w Toruniu, w Bydgoszczy i we Włocławku. Seminaria 
zorganizował Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Dziennikarzy zapoznano ze stanem realizacji ZPORR w regionie 
oraz z głównymi kierunkami programowania rozwoju społeczno-
-gospodarczego województwa w latach 2007-2013. Zaprezentowa-
no im także wybrane projekty  realizowane przy wsparciu funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. 

Ponadto dziennikarzy zapoznano z drogą projektu od złożenia 
wniosku po jego rozliczenie oraz ze sposobami skutecznego pozy-
skiwania informacji o funduszach europejskich i o stopniu ich wy-
korzystania. W spotkaniach łącznie wzięło udział około 60 osób.

Konsultacje Narodowej Strategii Spójności i Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Jak dzielić?
Prawie 60 miliardów euro dostanie Polska z Unii Europejskiej 

w latach 2007-2013. Problem w tym, jak je podzielić i na co wydać. 
Rząd i samorządy debatują nad tym już od wielu miesięcy. Zastana-
wiano się nad tym także w Toruniu, gdzie 8 maja br. odbyła się kon-
ferencja dotycząca oceny rządowego projektu Narodowej Strategii 
Spójności 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 
2007-2013. Organizatorem spotkania, w porozumieniu z Marszał-
kiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewodą Ku-
jawsko-Pomorskim, było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

Narodowa Strategia Spójności jest strategicznym dokumen-
tem przygotowanym przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. 
Określono w niej  priorytety i obszary wykorzystania unĳnych i kra-
jowych środków oraz system wdrażania funduszy strukturalnych. 
Z  olei Regionalne Programy Operacyjne opracowywane są przez 
samorządy poszczególnych województw i określają kierunki polity-
ki regionalnej danych regionów.  

Majowa, toruńska konferencja była podsumowaniem wcześniej-
szych, regionalnych konsultacji. Minister Rozwoju Regionalnego 
zaprezentował na niej Narodową Strategię Spójności 2007-2013 
z elementami Strategii Rozwoju Kraju, a Marszałek Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Waldemar Achramowicz przedstawił Re-
gionalny Program Operacyjny 2007-2013 oraz stanowisko samorzą-
du wobec Narodowej Strategii Spójności.

ZPORR dla dziennikarzy

Waldemar Achramowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go, przedstawił na konferencji Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 
oraz stanowisko samorządu wobec Narodowej Strategii Spójności

Elżbieta Sobolewska, kierownik Biura Promocji i Inicjatyw Europejskich 
Urzędu Marszałkowskiego, tłumaczyła dziennikarzom, o czym warto pi-
sać z zakresu funduszy strukturalnych

Spotkanie z prasą lokalną w Toruniu
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Niebawem rozstrzygnie się ostatni konkurs w ramach działania  3.1 Obszary wiejskie 

Drogi z kulturą
Pod koniec ubiegłego roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił ostatni nabór wniosków na działanie 3.1 Obszary 

wiejskie w okresie programowania 2004-2006. W ramach konkursu zostały złożone 92 projekty, które są obecnie oceniane przez Panel 

Ekspertów. 

Działania realizowane w ramach Priorytetu III „Rozwój lokal-
ny” ZPORR adresowane są do centrów na obszarach wiejskich, do 
obszarów podlegających restrukturyzacji, zdegradowanych miast 
i dzielnic miast oraz terenów poprzemysłowych i powojskowych. 
Projekty muszą być zgodne z przygotowanymi dla tych obszarów 
planami rozwoju lokalnego i programami rewitalizacji, komple-
mentarne do działań budujących podstawy konkurencyjności go-
spodarek regionalnych w Priorytecie I „Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” 
oraz w Priorytecie II „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich 
w regionach”. 

W ramach działania 3.1 wsparcie mogą otrzymać lokalne projek-
ty z zakresu budowy i modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 
modernizacji oczyszczalni ścieków, zaopatrzenia w wodę, wyko-
rzystania odnawialnych źródeł energii, poprawy jakości powietrza, 
gospodarki odpadami, przeciwdziałania powodziom, infrastruktury 
bazy turystycznej, kulturalnej i społecznej. Alokacja na lata 2004-
-2006 dla tego typu przedsięwzięć dla województwa kujawsko-po-
morskiego wynosiła 94 343 517 PLN. 

Do grona potencjalnych beneficjentów w ramach działania 3.1
należą m.in. samorządy województw, powiatów i gmin, stowarzy-

szenia, porozumienia oraz związki gmin i powiatów, instytucje na-
ukowe, spółki prawa handlowego, organizacje pozarządowe non-
-profit, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki
zaliczane do sektora finansów publicznych.

W latach 2004-2005 Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego przeprowadził trzy nabory wnio-
sków aplikacyjnych w ramach działania 3.1. Do konkursów 
zgłoszono 333 wnioski na łączną kwotę niemal 560 milio-
nów złotych, z wnioskowanym z dofinansowaniem z EFRR
w kwocie ponad 350  ilionów złotych. Około 60 procent 
wniosków dotyczyło infrastruktury drogowej, ok.30-35 
procent infrastruktury środowiskowej, zaś pozostałe - dzie-
dziny kultury. Zarząd Województwa wybrał do realizacji 
93  rojekty na łączną kwotę ponad 134 milionów złotych 
z kwotą dofinansowania z EFRR niemal 82 milionów zło-
tych. Ostatecznie podpisano 92 umowy na łączną kwotę, po 
aneksach, ponad 67 milionów złotych. Do końca kwietnia 
br. zrefundowano prawie 19 milionów złotych, co stanowi 
28 procent ogółu zakontraktowanych środków.

Uroczyste otwarcie Pracowni Rentgenodiagnostyki Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej odbyło się 16 maja br. w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. Pracow-
nię zmodernizowano w ramach projektu „Telemedycyna w regionie 
Kujawsko-Pomorskim – Etap I”. W czasie uroczystości szpitalowi 
wręczono również certyfikat ISO 9001:2000.

Przedsięwzięcie w 75 procentach współfinansowane jest ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w  ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
25 procent jego wartości to środki województwa kujawsko-pomor-
skiego. Zgodnie z projektem, zakupiono systemy  do radiografii cy-
frowej dla trzech pracowni w różnych szpitalach w regionie, w tym 
dla Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego w Toruniu. W marcu br. 
dostawca zainstalował w lecznicy sprzęt radiologiczny o wartości 
niemal 680 tysięcy  złotych.

Rentgen cyfrowy

Marszałek Waldemar Achramowicz (z lewej) wręcza list gratulacyjny dy-
rektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, Andrzejowi 
Wiśnickiemu
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W Nowem nowe boiska, trybuny i parking za pieniądze ze ZPORR 

Baza obiektów i urządzeń sportowych w gminie Nowe była 
przestarzała i niewystarczająca. Strategia rozwoju lokalnego prze-
widywała między innymi poprawę warunków życia mieszkańców 
poprzez unowocześnienie obiektów rekreacyjnych. Modernizacja 
stadionu wpisywała się więc w tę koncepcję. 

Stadion przy ulicy Sportowej w Nowem wybudowany został 
w 1964 roku. Od tego czasu nie było tam kompleksowego, kapital-
nego remontu ani modernizacji. Analiza stanu obiektu wykazywała, 
iż nie spełnienia on standardów użytkowych i nie jest dostatecznie 
wykorzystywany. Uznano, że stadion należy gruntownie unowo-
cześnić i rozbudować. Tak, by mógł spełniać szeroko rozumiane 
cele sportowo-rekreacyjne. 

W ramach projektu wybudowano nową płytę główną i pomoc-
niczą, służącą do treningów, budynek klubowy z budką komenta-
torską, nowe trybuny, schody, balustrady, siedziska. Zrobiono także 
nowe ogrodzenia,  miejsca dla niepełnosprawnych, miejsca siedzące 
po obu stronach nowego budynku, oświetlenie boiska treningo-
wego, a także sieć drenażu, która odprowadza wodę deszczową do 
zbiornika poza granicami stadionu. Do tego systemu spływać będą 
również wody opadowe z tarasu kolejnego, projektowanego dopiero 
budynku, co zapewni optymalne wykorzystanie systemu odwadnia-
nia. Ponadto zbudowano przyłącza wody do budynku klubowego 
oraz jezdnie, chodniki i parkingi ułatwiające dostęp do stadionu.

- Projekt ma służyć rozwojowi aktywnych form wypoczynku. 
Ponadto w znacznym stopniu poprawi dostęp do sportu społecz-
ności lokalnych. Długofalowym rezultatem będzie wzrost udziału 
mieszkańców, przede wszystkim młodzieży, w aktywnej formie 
spędzania wolnego czasu. Miejmy nadzieję, iż będzie to jakaś alter-
natywa dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną – stwierdza 
Stanisław Butyński, burmistrz gminy Nowe. - Przebudowa i uno-
wocześnienie stadionu przyczyni się w perspektywie do ewentual-
nego sukcesu miejscowych drużyn gier zespołowych. Podniesie to 
samoocenę społeczności i zwiększy potrzebę oraz zdolność środo-
wisk lokalnych do rozwĳania współpracy przy realizacji zadań pro-
rozwojowych z zakresu sportu i rekreacji.

Unia na stadionie
Ogromny powód do radości mają miłośnicy sportu z gminy 

Nowe. 1 maja br. w Nowem oddano do użytku zmodernizowany 

stadion. Inwestycja zrealizowana została w ramach Zintegrowa-

nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przebu-

dowa miejskiego stadionu trwała niemal rok. Kosztowała prawie 

1,8 miliona złotych. Ponad 1,14 miliona wyniosło dofinansowa-

nie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 153 tysią-

ce złotych pochodziły z budżetu państwa, a ponad 480 tysięcy 

złotych – z budżetu gminy.

Gmina Nowe

Gmina Nowe

Mapa Gmina Nowe
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Wdrażanie EFS w Kujawsko-Pomorskiem

8 maja br. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał 
umowę o dofinansowanie z EFS i budżetu państwa realizacji 
projektu ,,Wykorzystaj swoją szansę - podnieś kwalifikacje i zdo-
bądź nowy zawód” z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym  
Oddział w Bydgoszczy. Wniosek aplikacyjny złożono w ramach 
działania 2.4 ,,Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami re-
strukturyzacyjnymi’’. 

Dofinansowanie wyniesie 243 800,80 zł. Pomoc w ramach
projektu realizowana będzie w formie indywidualnego doradztwa 
zawodowego, szkoleń o charakterze treningów psychologicznych 

oraz w zakresie aktywizacji zawodowej. W projekcie będzie mogło 
uczestniczyć 80 osób zagrożonych utratą pracy w wyniku procesów 
restrukturyzacyjnych. 

Projektodawca przewiduje przeprowadzenie kompleksowych 
modułów doradczo-szkoleniowych z nauką języka obcego i przed-
siębiorczości o czterech różnych profilach: kierowca z uprawnie-
niami na przewóz rzeczy, kierowca wózka jezdniowego/spawacz, 
nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera, pra-
cownik służby zdrowia z obsługą komputera. Projekt realizowany 
będzie w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu.

Wyniki naboru wniosków
82 wnioski aplikacyjne na łączną kwotę 54 333 473,52 zł zło-

żono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w odpowiedzi 
na konkurs w ramach działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany 
z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicz-
nego w regionie” Priorytetu II ZPORR. Konkurs został ogłoszony 
przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 marca br. 
Wnioski można było składać do 29 maja. Dostępna kwota do za-
kontraktowania wynosi 13 324 363, 31 zł. Obecnie trwa weryfika-
cja formalna wniosków. 

W odpowiedzi na konkurs zamknięty (edycja 5/2006) na składa-
nie wniosków w ramach w ramach działania 2.3 „Reorientacja zawodo-
wa osób odchodzących z rolnictwa” i działania 2.4 „Reorientacja zawodowa 
osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”, 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 
wynosi:

● w działaniu 2.3 - 3 951 135, 24 zł, 

● w działaniu 2.4 - 7 058 949,52 zł. 

Wszyscy projektodawcy, którzy chcieliby jeszcze złożyć wnioski 
aplikacyjne w ramach konkursu otwartego edycja 4/2006, działanie 
2.1 ZPORR, mogą je składać do momentu wyczerpania środków. 
Dostępna kwota do wydatkowania w ramach ww. działania wynosi 
13 324 363,31 zł.

Trening dla zagrożonych

W dniu 28 maja br. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uczestniczył w VIII festynie środowiskowym będącym częścią programu Zjazdu 
Absolwentów inaugurującego 60-lecie istnienia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Przedstawiciele WUP udzielali informacji 
związanych z możliwościami pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na szkolenia oraz reorientację zawodową rolników 
i ich domowników. 

Festyn w Gronowie

Festyn w Gronowie
Występ zespołu folklorystycznego „Młody Toruń” podczas festynu 
w Gronowie
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● Dotychczasowe limity dotyczące wartości projektów w przy-
padku, w którym wymagane jest przeprowadzenie audytu wskazane 
w Uzupełnieniu ZPORR w wysokości 600 000 PLN (dla pojedyn-
czego projektu) oraz 800 000 PLN (dla kilku projektów) w ramach 
Priorytetu II ZPORR zostały zastąpione wartościami wskazanymi 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 14 lipca 2005 r. w 
sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 137, poz.1153), tj. 750 000 PLN 
(dla pojedynczego projektu) oraz 1 000 000 PLN (dla kilku pro-
jektów) w ramach Priorytetu II ZPORR. Powyższa zmiana została 
również uwzględniona we wzorze umowy o dofinansowanie reali-
zacji projektu w ramach Priorytetu II ZPORR.

● Nastąpiła zmiana w Uzupełnieniu ZPORR w zakresie „Kwa-
lifikujących się Ostatecznych Odbiorców (beneficjenctów)”. Zapis
„jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie (w tym Ośrodki 
Doradztwa Rolniczego) oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w 
Brwinowie wraz z oddziałami i regionalnymi centrami doradztwa 
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich), wykonujące zadania w za-
kresie wsparcia dla rolników i domowników zainteresowanych pod-
jęciem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa oraz dla 
doradców rolniczych” zastąpiono treścią: „jednostki organizacyjne 
podległe wojewodzie (w tym ośrodki doradztwa rolniczego) oraz 
ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi (Centrum Doradz-
twa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie) wykonujące zadania
– w zakresie wsparcia dla rolników i domowników zainteresowa-

nych podjęciem 
– dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa oraz dla doradców 

rolniczych”.

● W zmienionym Uzupełnieniu ZPORR definicja szkoły wyż-
szej: „jednostka działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 
1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328)”; zastąpiona została definicją:
„szkoła działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 
z późn. zm.) oraz wyższą szkołę zawodową działającą na podstawie 
ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych 
(Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.)”.

● Nastąpiła zmiana w wytycznych Instytucji Zarządzającej 
w zakresie dotyczącym amortyzacji. Suma wydatków na sprzęt 
– włączając w to zakup, wartość odpisów amortyzacyjnych, koszty 
leasingu, wynajmu sprzętu – nie może być wyższa niż 10% cał-
kowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (liczonych 
od całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych w tej wersji
wniosku, która stanowi załącznik do umowy dofinansowania pro-
jektu). Ponadto dopuszcza się amortyzację sprzętu o wartości jed-
nostkowej powyżej 5 tys. PLN. Dodatkowo należy mieć na uwa-
dze, że wliczenie wartości odpisów amortyzacyjnych do budżetu 
projektu możliwe jest wyłącznie w okresie realizacji projektu. Nie 
jest dopuszczalne wliczanie do wydatków projektu wartości od-
pisów amortyzacyjnych dotyczących sprzętu zakupionego z wy-
korzystaniem dotacji krajowej lub wspólnotowej lub też środków 
własnych stanowiących współfinansowanie tej dotacji. W przypad-
ku amortyzacji wyposażenia stanowiącego środki trwałe lub war-
tości niematerialne i prawne Ostatecznego Odbiorcy, partnera lub 
wykonawcy, wartość odpisów amortyzacyjnych musi zawierać się 
w limicie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projek-
tu (liczonych od całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych
w tej wersji wniosku, która stanowi załącznik do umowy dofinan-
sowania projektu). 

● Zgodnie ze zmienioną definicją w Uzupełnieniu ZPORR:
● Za rolnika uważa się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą

i prowadzącą na
– terytorium RP osobiście i na własny rachunek, działalność rol-

niczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym 
(o pow. co najmniej 1 ha). 

● Za domownika uznaje się pełnoletnią osobę fizyczną bliską rol-
nikowi, która: 
1.Pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym 

lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w 
bliskim sąsiedztwie, tzn. w gminie, na której obszarze położo-
na jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład 
tego gospodarstwa; 

2.Stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym.

● Ukazała się nowa wersja Generatora Wniosków - 31.0.0. 
Aplikację można pobrać ze strony internetowej WUP w Toruniu 
(www.wup.torun.pl/efs).

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu prowadzi na bieżąco spotka-
nia informacyjno-promocyjne dla projektodawców w zakresie moż-
liwości aplikacyjnych w ramach działania 2.1, 2.3, 2.4 II Priorytetu 
ZPORR. 30 maja br. w swojej siedzibie zorganizował spotkanie infor-
macyjno-konsultacyjne dla potencjalnych Ostatecznych Odbiorców 
(beneficjentów) z zakresu możliwości aplikacyjnych w ramach działa-
nia 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy  
 i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”, działania 2.3 „Reorienta-
cja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” i 2.4 „Reorientacja zawodowa 

osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” w aspekcie nowo wpro-
wadzonych zmian w wytycznych i dokumentacjach konkursowych. 

Kolejne tego typu spotkanie odbędzie się w połowie czerwca br. 
Szczegółowe informacje na temat spotkań informacyjno-promocyj-
nych dotyczących możliwości ubiegania się o wsparcie można znaleźć 
na stronie internetowej www.wup.torun.pl/efs bądź uzyskać w sie-
dzibie WUP w Toruniu, Szosa Chełmińska 28, V piętro, pokój 507), 
tel. 57-41-30, 658-50-79, e-mail: efs@wup.torun.pl. 

Informacja i promocja

AKTUALNOŚCI:
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Więcej umiesz, więcej masz
Podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców  naszego województwa do potrzeb regionalnego rynku pracy, w efekcie

wzrost konkurencyjności i spójności społeczno-gospodarczej regionu jest głównym celem działania 2.1 „Rozwój umiejętności po-

wiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”. Dzięki poszerzeniu własnych 

umiejętności beneficjenci mają większe szanse na utrzymanie obecnego zatrudnienia lub awans zawodowy, adekwatnie do zdoby-

tych wyższych kompetencji. 

Dzięki różnorodnym szkoleniom mieszkańcy Pomorza i Kujaw mają większe szanse 
na pracę i awans zawodowy

Jednym z przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie 
w ramach działania 2.1 jest projekt „Nowe kwalifikacje dla kadry 
doradców rolniczych z regionu kujawsko-pomorskiego” Stowa-
rzyszenia Rozwoju Regionalnego „PARTNER” w Bydgoszczy. 
Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w kwietniu br., ale można się 
jeszcze zgłosić na szkolenie. Informacje o projekcie dostępne są 
na stronie www.rr-partner.neostarda.pl.

Projekt skierowany jest do grupy 60 doradców rolniczych dzia-
łających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Są to 
osoby zatrudnione w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego, Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej, a także przedsta-
wiciele firm doradczych zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
Uczestnicy wzbogacą swój warsztat i metody pracy oraz techniki 
działania. Szkolenia dla doradców rolniczych są bardzo ważne, gdyż 
ta kategoria zawodowa odgrywa znaczącą rolę w procesie restruktu-
ryzacji rolnictwa. 

Dofinansowanie z EFS uzyskał też projekt „Nauczymy Cię wła-
dać językiem” Studia Języków Obcych Conversa. Szkolenia języ-
kowe w ramach tego przedsięwzięcia dobiegają już końca. Polegały 
na 120-godzinnych kursach nauki języka angielskiego oraz niemiec-
kiego na różnych poziomach zaawansowania, przy zastosowaniu 
nowoczesnych technik multimedialnych. 

W zajęciach uczestniczy 160 dorosłych osób pracujących, za-
trudnionych na podstawie umowy o pracę. W Toruniu utworzono 
10 grup, a w Ciechocinku i w Gołubiu-Dobrzyniu po trzy grupy. 
Każdy z kursantów otrzymał bezpłatne podręczniki i inne pomoce 
dydaktyczne. Ponadto mógł dostawać materiały szkoleniowe i kon-
sultować się z lektorem drogą elektroniczną. 

Każdy z kursantów otrzymał bezpłatne podręczniki i inne pomoce dy-
daktyczne

Uczestnicy projektu „Nauczymy Cię władać językiem” 

Uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje dla kadry doradców rolniczych
z regionu kujawsko-pomorskiego”

Na szkoleniach doradcy rolniczy wzbogacają swój warsztat i metody pra-
cy oraz techniki działania
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Regionalne Centrum Wspierania Innowacji i Transferu Technologii jest pomostem między światem 
gospodarki a światem nauki

Radzi i informuje 
Regionalne Centrum Wspierania Innowacji i Transferu Technologii zostało utworzone w styczniu 2006 roku w Toruńskiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A. w wyniku rozpoczęcia realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-

nego Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach działania 2.6 ZPORR. Misją centrum jest promowanie postaw proinnowacyj-

nych, zarówno w środowiskach naukowych, jak i gospodarczych. Chce ono pełnić rolę pomostu ułatwiającego kontakt i nawiązywanie 

trwałych więzi między regionalnymi podmiotami gospodarki a światem nauki, włączając w ten proces lokalne jednostki samorządu 

terytorialnego oraz instytucje okołobiznesowe. 

W swej działalności centrum podejmuje inicjatywy sprzyjające upo-
wszechnianiu i wymianie informacji, dlatego też:
● doradza, skąd zdobyć środki na finansowanie wdrożenia nowych tech-

nologii i innowacji do gospodarki (fundusze i programy Unii Euro-
pejskiej, granty krajowe, venture capital, fundusze pożyczkowe itp.),

● dostarcza informacji dotyczących ofert technologicznych i współpracy 
technologicznej,

● pomaga pozyskać partnera do współpracy technologicznej,
● służy wiedzą z zakresu ochrony własności intelektualnej,
● tworzy bazę danych naukowców i specjalistów branżowych współpra-

cujących z podmiotami gospodarczymi oraz bazę ofert innowacyjnych 
rozwiązań, nowych technologii oraz usług w tym zakresie

● organizuje szkolenia, konferencje i warsztaty mające przybliżyć uczestni-
kom zagadnienia związane z szeroko pojętą tematyką innowacyjności.
W połowie marca odbyło się pierwsze ze szkoleń – dotyczyło ochro-

ny własności przemysłowej w Unii Europejskiej. Dwa tygodnie później 
miała miejsce konferencja pt. „Źródła wspierania innowacyjnych przed-
sięwzięć w województwie kujawsko-pomorskim”. Tematem spotkania 
były kwestie związane z zakupem i wdrażaniem nowych technologii. 
Wydarzenia te przyciągnęły liczne grono uczestników. 

Już wkrótce pełną ofertę centrum, w tym także informacje o orga-
nizowanych szkoleniach, będzie można znaleźć na stronie internetowej 
www.rcwitt.tarr.org.pl

Sławomir Bakalarz, kierownik projektu „Regionalne Centrum Wspierania 
Innowacji i Transferu Technologii”

przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
tel.: (056) 657 14 55, 621 04 21
fax: (056) 657 14 55
www.rcwitt.tarr.org.pl
e-mail: bakalarz@tarr.org.pl

Zmiany konsultowane
Kilkaset ośrodków sieci Euro Info Centre (EIC) uczestniczy 

w ogólnoeuropejskim projekcie zatytułowanym „SME Panels”. 
Finansowane przez Komisję Europejską. przedsięwzięcie polega 
na przeprowadzeniu przez ośrodki sieci EIC w całej Europie serii 
spotkań wśród małych i średnich przedsiębiorstw na ważne tematy 
związane z planowanymi w najbliższym czasie zmianami w dzie-
dzinie prawa i polityki Unii Europejskiej.Każdy z ośrodków EIC 
uczestniczących w projekcie do końca 2006 roku przeprowadzi 
wśród przedsiębiorstw w swoim regionie co najmniej trzy spotkania. 
Przeważnie wiążą się one z zaproszeniem firm na panele dyskusyj-
ne, podczas których uczestnicy mogą przede wszystkim dowiedzieć 
się o aktualnych wyzwaniach oraz zmianach planowanych w UE 
w danym sektorze lub obszarze polityki. Następnie przedstawiciele 
firm wypełniają kwestionariusz, w którym mogą wyrazić swoje opi-

nie, postulaty, a nawet skargi. Wszystkie wypełnione kwestionariu-
sze są wysyłane do Brukseli, gdzie są ważnym źródłem informacji 
przy pracach nad propozycjami nowych aktów prawnych. Spośród 
polskich ośrodków EIC, 11 uczestniczy w projekcie „SME Panels”, 
w tym także EIC Toruń. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Pierwsza z serii konsultacji w ramach projektu „SME Panels” 
dotyczyła przyszłości systemu patentowego w Europie i była prze-
prowadzana przez sieć EIC w maju 2006 roku. Spotkanie w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim miało na celu uzyskanie opinii od 
małych i średnich przedsiębiorstw na temat nowych rozwiązań w 
dziedzinie prawa patentowego. Rozwiązania te powinny być przyję-
te w najbliższej przyszłości w Unii Europejskiej, aby ułatwić przed-
siębiorstwom działanie i wyjść naprzeciw ich potrzebom.

I Ty możesz mieć wpływ na prawo Unii Europejskiej
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