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Oddajemy w Państwa ręce trzeci w tym roku biuletyn „Na Pomorzu 
i Kujawach”, w którym prezentujemy postępy wdrażania Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, programów sek-
torowych oraz przedsięwzięć finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

  ZPORR, a także inne programy finansowane przez Unię Euro-
pejską w latach 2004-2006, są obecnie na finiszu. Z przyjemnością ob-
serwujemy, jak za sprawą dofinansowanych przez nie inwestycji zmienia 

się rzeczywistość naszego regionu. Myślę, że nikt już nie ma wątpliwości, że nasza akcesja do Wspólnoty to nie tylko 
sukces polityków, ale przede wszystkim realna szansa na lepsze życie dla wszystkich obywateli naszego kraju, w tym 
także dla mieszkańców Pomorza i Kujaw. 

  To szansa także dla tych, których omijały dotąd beneficja polskiej transformacji – rolników i mieszkańców wsi, 
bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, obywateli oddalonych od głównych traktów miasteczek, także tych, których 
kwalifikacje okazały się w dzisiejszej rzeczywistości nieprzydatne. To, jak ta szansa zostanie wykorzystana, zależy 
w dużej mierze od sprawności lokalnej administracji oraz samoorganizacji społecznej.  

  Europejskie pieniądze, które otrzymaliśmy w ciągu pierwszych lat naszego członkowstwa w UE, były tak 
naprawdę tylko pierwszym akordem wsparcia. Środki pomocowe, które będziemy mogli zainwestować w rozwój 
– czyli w dobrą przyszłość naszego kraju i naszego regionu – w ciągu najbliższych siedmiu lat, będą kilkukrotnie 
większe. Po doświadczeniach minionych dwóch lat wiemy już, jak o nie zabiegać i na co je przeznaczać, by dały 
najlepszy efekt. 

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
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Od samego początku wdrażania Zintegrowanego Progra-
mu Rozwoju Regionalnego województwo kujawsko-pomor-
skie przoduje w realizacji programu w skali kraju. Znajduje-
my się w ścisłej czołówce pod względem zakontraktowania 
przyznanych środków, a także wypłat dla beneficjentów. Na 
koniec czerwca bieżącego roku refundacja osiągnęła ponad 
68 procent. To drugi wynik w Polsce.

W ramach ZPORR na lata 2004-2006 nasze województwo 
otrzymało 141,913 mln euro (ok. 540,631 mln zł według kur-
su z 30.07.2007 r.). Z tej kwoty najwięcej środków (118,757 
mln euro, czyli 452,416 mln zł) pochodzi z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe 23,156 mln euro 
(88,215 mln zł) to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Do tej pory w ramach Priorytetu I i III ZPORR realizowa-
nych jest 237 inwestycji samorządowych, 88 projektów mi-
kroprzedsiębiorców na łączną kwotę dofinansowania 470,709 
mln zł oraz 139 projektów „miękkich” w ramach Priorytetu II 
na kwotę dofinansowania środkami UE w wysokości 88,704 
mln zł. 

Od początku wdrażania programu nasze województwo plasu-
je się w czołówce :
•  pod względem zakontraktowania przyznanych środków - 

464 umów - obecnie wynosi ono 559,413 mln zł, tj. 103,47 %, 
za m-c czerwiec było 101,4% - drugie miejsce w kraju,

• pod względem zrealizowanych płatności na rzecz benefi-
cjentów – obecnie wynoszą one 385,104 mln zł, tj. 71,23%, 
za m-c czerwiec było 68,2 % - drugie miejsce w kraju.

Wymagany przez Unię Europejską próg płatności na koniec 
grudnia 2006 r., wynoszący 23,37 %, został przez województwo 
spełniony już w sierpniu ubiegłego roku. Wymagany próg płat-
ności na 2007 r. wynosi 56,74 % i został już w naszym woje-
wództwie osiągnięty.

Prognoza Rady Ministrów zakłada osiągnięcie na koniec roku 
2007 płatności na poziomie 88 % dla EFRR i 75 % dla EFS.

W tzw. inwestycjach „twardych” ( EFRR - infrastruktural-
nych, drogowych itp.) realizacja ZPORR jest następująca:

Priorytet I – inwestycje o znaczeniu regionalnym:
•  Wojewoda Kujawsko-Pomorski podpisał 46 umów o dofi-

nansowanie projektów na kwotę 319,370 mln zł, co stanowi 
102,77 % alokacji środków na województwo,

•  Wojewoda dokonał refundacji z konta programowego na 
rzecz beneficjentów w wysokości 227,907 mln zł (czyli 73,34 
% alokacji środków na województwo),

•  Zakończono i rozliczono 32 projekty. Obecnie realizowanych 
jest 14 projektów, z tego osiem zostanie zakończonych w tym 
roku, a pozostałe sześć w pierwszej połowie przyszłego roku.

Priorytet III – inwestycje o znaczeniu lokalnym  
(bez działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa):

•  Wojewoda podpisał 191 umów o dofinansowanie projektów 
na kwotę 144,808 mln zł, co stanowi 109,05 % alokacji środ-
ków na województwo,

•  Wojewoda dokonał refundacji na rzecz beneficjentów w wy-
sokości 117,350 mln zł, (stanowi 88,37 % alokacji środków na 
województwo),

•  Zakończono i rozliczono 153 projekty. W trakcie realizacji 
jest 38 projektów. 29 zostanie zakończonych w 2007 r., a po-
zostałe dziewięć - do 30.06.2008 r.

Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa – Urząd 
Marszałkowski + Toruńska Agencja Rozwoju 

Regionalnego

•  Instytucja Wdrażająca podpisała 88 umów o dofinansowanie 
projektów na kwotę 6,531 mln zł, co stanowi 73,73 % alokacji 

środków na województwo,
•  Wojewoda Kujawsko-Pomorski z konta programowego do-

konał refundacji na rzecz beneficjentów w wysokości 4,199 
mln zł (47,41 % alokacji środków na województwo).

Łącznie Priorytet III:
•   Podpisano 279 umów na kwotę 151,339 mln zł (106,84 % 

alokacji środków na województwo),

Ciągle w czołówce
Stan realizacji ZPORR w województwie  kujawsko-pomorskim (stan na 31 lipca 2007 r.)

3
5

6
4

7
z
ł

8
8

7
0

4
z
ł

1
1

7
3

5
0

z
ł

1
4

4
8

0
8

z
ł



�

•   Wojewoda z konta programowego dokonał refundacji na 
rzecz beneficjentów w wysokości 121,549 mln zł (85,81 % 
alokacji środków na województwo).

Łącznie Priorytet I i III (EFRR) :
•   Podpisanych zostało 325 umów na kwotę 470,709 mln zł 

(104,04 % alokacji środków na województwo,
•   Wojewoda z konta programowego dokonał refundacji na 

rzecz beneficjentów w wysokości 349,456 mln zł (77,24 % 
alokacji środków na województwo).

W tzw. projektach „miękkich” (EFS)  realizacja ZPORR jest 
następująca:

Priorytet II – Urząd Marszałkowski +  Wojewódzki 
Urząd Pracy + Toruńska Agencja Rozwoju 

Regionalnego
•   Instytucje Wdrażające podpisały 139 umów o dofinansowanie 

projektów na kwotę 88,704 mln zł, co stanowi 100,56 % alo-
kacji środków na województwo,

•   Wojewoda dokonał refundacji na rzecz Instytucji Wdrażają-
cych wysokości 35,647 mln zł (40,41 % alokacji środków na 
województwo).

Instytucje Wdrażające podpisały łącznie:
a) Urząd Marszałkowski:
•  działanie 2.2 – 11 umów na kwotę dofinansowania 35,609 

mln zł - 103,24 % alokacji
•  działanie 2.5 – 18 umów na kwotę dofinansowania 9,343 

mln zł - 104,34 % alokacji
•  działanie 2.6 – 19 umów na kwotę dofinansowania 8,673 

mln zł - 96,67 % alokacji
b) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu:
•  działanie 2.1 – 64 umowy na kwotę dofinansowania 24,582 

mln zł - 102,49 % alokacji

•  działanie 2.3 – 17 umów na kwotę dofinansowania 5,596 
mln zł - 101,23 % alokacji

•  działanie 2.4 – 10 umów na kwotę dofinansowania 4,901 
mln zł - 78,00 % alokacji

Płatności z konta programowego wynoszą:
a) na rzecz Urzędu Marszałkowskiego:

•  w działaniu 2.2 – 19,939 mln zł - 57,81 % alokacji
•  w działaniu 2.5 – 0,971 mln zł - 10,85 % alokacji
•  w działaniu 2.6 – 3,677 mln zł – 40,98 % alokacji

b) na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:
•  w działaniu 2.1 – 8,614 mln zł - 35,92 % alokacji
•  w działaniu 2.3 – 1,682 mln zł - 30,43 % alokacji
•  w działaniu 2.4 – 0,763 mln zł - 12,14 % alokacji

Za pieniądze ze ZPORR zainstalowano system monitorujący zespół 
staromiejski w Toruniu

W ramach ZPORR zrewitalizowano starówkę w Gołubiu-Dobrzyniu
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Stypendia udzielane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
zdążyły na trwale zagościć w naszej świadomości. 
Nic dziwnego, skoro w okresie 2004-2007 przezna-
czono na nie 35 872 283,32 złotych, a kolejne 15 713 
362,28 złotych trafi do odbiorców pomocy w bieżą-
cym roku akademickim. 

Nowy okres programowania 
niesie jednak istotne zmiany w 
popularnym systemie pomo-
cy. Zmienia się sama forma 
występowania beneficjentów 
o środki na programy stypen-
dialne. Nowa formuła zakłada 
wyłonienie realizatora wspar-
cia na terenie województwa 
przez podmiot wskazany 
przez samorząd wojewódz-
twa. Najistotniejsze zmiany 
dotyczą jednak tego, kto i na 
jakich warunkach będzie mógł 
otrzymać wsparcie stypen-
dialne. Po pierwsze, wsparcie 
skierowane będzie do ucz-
niów szkół ponadgimnazjal-
nych oraz gimnazjów, nie 
zostaną nim natomiast objęci 
studenci. Mniejsza będzie też 
liczba osób, które dostaną sty-
pendium (w skali kraju będzie 
to około trzy tysiące stypen-
dystów rocznie) i nie każdy 
takie stypendium będzie mógł 
otrzymać. Wprawdzie znika 
obwarowanie dotyczące zamel-
dowania na obszarach wiejskich, 
dzięki czemu również uczniowie 
z miast będą mogli starać się o 
unijną dotację, pojawiają się jednak inne uwarunkowania, 
które będą brane pod uwagę przy rozdzielaniu wsparcia. 

Całkowicie zanika socjalny charakter stypendiów. Pozo-
staje wprawdzie obwarowanie dotyczące maksymalnego 
dochodu na osobę w rodzinie (nieprzekraczającego progu, 
który uprawnia do korzystania z pomocy społecznej), ale 
decydujące będą inne czynniki.

Stypendia w tym okresie przeznaczone są dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk ma-
tematycznych, przyrodniczych i technicznych. O stypen-
dium dla swoich uczniów wnioskować będą szkoły. Takie 

podejście umożliwi wstępną selekcję uczniów i usprawni 
proces rozdzielania pomocy, pozwalając jednocześnie na 
zachowanie takich samych kryteriów dla uczniów w całym 
województwie. Stypendium przyznawane będzie na dwa 
lata, a dla każdego stypendysty opracowane zostaną ze-
społy celów, które powinien osiągnąć. Może to być zajęcie 
konkretnego miejsca w olimpiadzie, uzyskanie certyfikatu 
językowego itp. Dzięki takiemu podejściu stypendium bę-
dzie przez cały czas motywowało ucznia do podejmowa-

nia nowych wyzwań eduka-
cyjnych, pozostając nie tylko 
istotną pomocą materialną ale 
również prestiżową nagrodą, 
która przypada najlepszym. 

Dzięki dokładnemu wy-
selekcjonowaniu grupy ucz-
niów korzystających z pomo-
cy, można będzie całkowicie 
zrezygnować z wymogu do-
kumentowania wydatków 
stypendystów. Oznacza to 
definitywne pożegnanie się z 
paragonami i fakturami, czyli 
pełną dowolność wydatkowa-
nia środków. 

Wysokość stypendium nie 
ulegnie zmianie, ale przy 
dwuletnim okresie jego uzy-
skiwania  oraz dzięki temu, 
że wypłacane będzie także w 
okresie wakacyjnym, uczeń 
może liczyć łącznie na 6 ty-
sięcy złotych wsparcia. 

Zmiany podyktowane są 
zarzutami Komisji Europejskiej, 
zdaniem której systemy pomocy 
stypendialnej w ramach działa-
nia 2.2 ZPORR były rodzajem 

pomocy społecznej i miały niewielki wpływ na poprawę 
dostępu do edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym i 
wyższym.

  W chwili obecnej nie został jeszcze wyłoniony podmiot, 
który w naszym województwie będzie odpowiedzialny za 
rozdział unijnych stypendiów, dlatego na pieniądze trze-
ba będzie jeszcze poczekać. Tym bardziej, że nie zostały 
jeszcze opracowane wszystkie dokumenty. Pamiętać też 
należy, iż wciąż trwają prace nad ostatecznymi wersjami 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, więc możliwa 
jest zmiana formuły niektórych z form pomocy.

Pożegnanie z paragonem

Zmienia się formuła przyznawania „unijnych” stypendiów: o wsparcie mogą się starać uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych i gimnazjów, nie zostaną nim natomiast objęci studenci 

Dla każdego stypendysty opracowane zostaną zespoły celów, któ-
re powinien osiągnąć. Może to być zajęcie konkretnego miejsca w 
olimpiadzie, uzyskanie certyfikatu językowego itp.
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W nowym okresie programowania wojewodowie 
będą pełnili funkcję instytucji pośredniczących w cer-
tyfikacji wydatków w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 4 lipca 2007 r. Minister Rozwoju Regio-
nalnego Grażyna Gęsicka zawarła w tej sprawie porozu-
mienie z wojewodami.   

Certyfikacja prawidłowości wydatków poniesionych 
w ramach programów operacyjnych współfinansowa-
nych ze środków unijnych w latach 2007-2015 jest jednym  
z podstawowych zadań Ministra Rozwoju Regionalnego. 
Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt z ustawy z 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju, minister właściwy ds. 
rozwoju regionalnego certyfikuje Komisji Europejskiej pra-
widłowość poniesienia wydatków w ramach programów ope-
racyjnych. W tym celu w  Ministerstwie Rozwoju Regionalne-
go powstała  Instytucja Certyfikująca – komórka organizacyjna 
odpowiedzialna za certyfikację wydatków ponoszonych w ra-
mach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Instytu-
cja Certyfikująca, w zakresie realizowanych zadań, jest komór-
ką niezależną od komórek wykonujących zadania instytucji 
zarządzających. System certyfikacji ma za zadanie zapewnić, 
że wydatki dokonywane w ramach programów operacyjnych 
są zgodne z prawem Unii Europejskiej i spełniają wymagania 
Komisji Europejskiej w tym zakresie. 

Instytucja Certyfikująca programu operacyjnego odpowiada 
w szczególności za:

• opracowanie i przedłożenie Komisji poświadczonych dekla-
racji wydatków i wniosków o płatność; 

• poświadczanie, że deklaracja wydatków jest dokładna, wy-
nika z wiarygodnych systemów księgowych i jest oparta na 
weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej; 

• poświadczenie, że zadeklarowane wydatki są zgodne z ma-
jącymi zastosowanie zasadami wspólnotowymi i krajowymi 
oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi 
do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowa-
nie do programu; 

• zapewnienie, do celów poświadczenia, o otrzymaniu od 
instytucji zarządzającej odpowiednich informacji na temat 
procedur i weryfikacji prowadzonych w związku z wydatka-
mi zawartymi w deklaracjach wydatków; 

• uwzględnianie, do celów poświadczenia, wyników wszyst-
kich audytów przeprowadzanych przez instytucję audytową 
lub na jej odpowiedzialność; 

• utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów księgowych 
dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji; 

• prowadzenie ewidencji kwot podlegających procedurze od-
zyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub 
części wkładu dla operacji. Kwoty odzyskane są zwracane 
do budżetu ogólnego Unii Europejskiej przed zamknięciem 

programu operacyjnego, poprzez potrącenie ich z następnej 
deklaracji wydatków; 

• uwzględnianie, do celów poświadczenia, informacji o wy-
krytych nieprawidłowościach w programie operacyjnym; 

• uwzględnianie, do celów poświadczenia, wyników kontroli 
systemowych oraz kontroli wydatków prowadzonych przez 
instytucje zarządzające; 

• opiniowanie, do celów poświadczenia wydatków, instrukcji 
wykonawczych instytucji zarządzających programami ope-
racyjnymi; 

• przeprowadzanie w instytucji zarządzającej oraz w instytu-
cjach podległych instytucji zarządzającej lub ewentualnie u 
beneficjenta systemowych wizyt sprawdzających  w zakresie 
realizacji programu oraz wizyt sprawdzających polegających 
na kontroli wydatków na podstawie otrzymywanych wnio-
sków o refundację od instytucji zarządzających; 

• dokonywanie wizyt sprawdzających w Instytucji Pośredni-
czącej w Certyfikacji w zakresie zgodności z wymogami sy-
stemu certyfikacji RPO.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Insty-
tucja Certyfikująca deleguje część swoich zadań do urzędów 
wojewódzkich pełniących rolę Instytucji Pośredniczących 
w certyfikacji, przy zachowaniu przez Instytucję Certyfiku-
jącą w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odpowiedzial-
ności za przekazane zadania. Powierzenie wykonywania 
części zadań Instytucji Certyfikującej następuje poprzez za-

Rola wojewody w Regionalnym 
Programie Operacyjnym

Od lewej: Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego i Ma-
rzenna drab, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, w czasie podpisania 
porozumienia (zdjęcie udostępnione przez Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego).

a
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Drugi nabór wniosków o dofinansowanie pro-
jektów w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz 
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” 
Sektorowego Programu Operacyjnego Rolnictwo 
przeprowadzono w lipcu tego roku w województwie 
kujawsko-pomorskim. Było to możliwe dzięki zakon-
traktowaniu dodatkowych  1,53 miliona złotych.

Zgodnie z Uzupełnieniem SPO Rolnictwo, w ramach 
działania 2.3 wspierane są projekty obejmujące:

•   realizację inwestycji w zakresie modernizacji i wyposaże-
nia obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i 
sportowe, 

•  odnowę obiektów zabytkowych charakterystycznych dla 
tradycji budownictwa wiejskiego regionu i ich adaptacji 
na cele publiczne, 

•  modernizację przestrzeni publicznej na wsi 
• publiczną infrastrukturę przyczyniającą się do rozwoju 

funkcji turystycznych wsi oraz działania związane z pro-
mocją regionu.

Wysokość pomocy pochodzącej z Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej Unii Europejskiej dostępnej w 
ramach działania 2.3 wynosi do 80 procent kosztów kwalifi-
kowalnych,  z tym, że dla jednej miejscowości nie więcej niż 
450 tysięcy złotych. Beneficjentami są gminy lub instytucje 
kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu te-
rytorialnego. Finansowaniu podlegają projekty realizowane w 
miejscowościach liczących nie więcej niż 5 tysięcy mieszkań-
ców, należących do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich.

W ramach drugiego naboru do Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpłynęły 104 
wnioski o dofinansowanie projektów. 102 przedsięwzięcia 
chcą realizować gminy, zaś dwa pozostałe - instytucje kul-
tury. Łączna kwota wnioskowana do dofinansowania zło-
żonych wniosków wynosi 10,1 miliona złotych, z czego  
9,98 miliona stanowią wnioski złożone przez gminy, a 121 
tysięcy - przez instytucje kultury.

Obecnie pracownicy urzędu marszałkowskiego prowa-
dzą weryfikację wniosków. Po jej zakończeniu zarząd woje-
wództwa wybierze najlepsze projekty do realizacji. 

Polska wieś chce się modernizować

warcie przez Instytucję Certyfikującą w MRR pisemnych 
porozumień z poszczególnymi wojewodami. Porozumie-
nia określają zakres powierzanych zadań oraz obowiązki 
instytucji, do których zadania są delegowane. Komórki w 
urzędach wojewódzkich, które obsługują wojewodę w za-
kresie delegowanych zadań, są funkcjonalnie niezależne od 
komórek organizacyjnych, wykonujących zadania przekazane  
z Instytucji Zarządzających programami operacyjnymi. Do de-
legowanych zadań należy w szczególności:

• weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym 
otrzymywanego od instytucji zarządzającej poświadczenia 
wydatków oraz wniosku o płatność okresową/końcową dla 
regionalnego programu operacyjnego; 

• poświadczanie przed Instytucją Certyfikującą wydatków dla 
regionalnego programu operacyjnego, wykazanych przez in-
stytucję zarządzającą w poświadczonym przez nią wniosku o 
płatność okresową/końcową; 

• przeprowadzanie, w imieniu Instytucji Certyfikują-
cej, w instytucji zarządzającej oraz instytucjach pod-
ległych instytucji zarządzającej lub u beneficjenta sy-
stemowych wizyt sprawdzających w zakresie realizacji 
programu oraz wizyt sprawdzających polegających na kon-
troli wydatków na podstawie otrzymywanych wniosków  
o refundację od instytucji zarządzających; 

• gromadzenie, do celów poświadczenia wydatków, instrukcji 
wykonawczych instytucji zarządzającej regionalnym progra-
mem operacyjnym; 

• analizowanie, do celów poświadczenia wydatków, otrzymy-
wanych od instytucji zarządzającej oraz w przypadku delego-
wania przez instytucję zarządzającą zadań w tym zakresie do 
instytucji jej podległych, danych zawierających informacje  
o przeprowadzonych przez te instytucje kontrolach syste-
mowych oraz kontrolach wydatków dotyczących regional-
nego programu operacyjnego; 

• gromadzenie od instytucji zarządzającej i uwzględnianie do 
celów poświadczenia wydatków informacji o stwierdzonych 
nieprawidłowościach w zakresie realizacji wydatków w ra-
mach regionalnego programu operacyjnego; 

• prowadzenie, na podstawie danych otrzymywanych od in-
stytucji zarządzającej regionalnym programem operacyj-
nym, elektronicznej ewidencji kwot podlegających procedu-
rze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości 
lub części wkładu dla danej operacji; 

• monitorowanie zasady n+3/n+2 dla danego regionalnego 
programu operacyjnego na podstawie danych otrzymywa-
nych od instytucji zarządzającej regionalnym programem 
operacyjnym. 
Certyfikacja wydatków w ramach RPO rozpocznie się naj-

prawdopodobniej w IV kwartale br.  Do tego czasu przewiduje 
się utworzenie odpowiednich struktur. W maju br. Wojewo-
da Kujawsko-Pomorski powołał w urzędzie wojewódzkim  
Oddział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, który doce-
lowo realizował będzie zadania związane z certyfikacją w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego.   

            Ponad stu kolejnych beneficjentów stara się o dofinansowanie projektów 
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rolnictwo
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13 został za-
akceptowany przez Komisję Europejską. Oznacza to, że już 
niedługo rozpocznie się nabór wniosków aplikacyjnych. Na 
najbliższe siedem lat na celu poprawę sytuacji na polskiej wsi 
przeznaczono 17 miliardów euro. 

PROW jest jednym z pierwszych programów operacyjnych 
na lata 2007-13, które przyjęła Komisja Europejska. Negocja-
cje zakończyły się na początku lipca bieżącego roku, a 24 lipca 
przedstawiciele Polski i Komisji podpisali stosowne dokumen-
ty. 

O fundusze z PROW będzie się można ubiegać w ramach 
czterech osi priorytetowych: 
1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodar-

ki wiejskiej
4. Leader (część programu adresowana do samorządowo-po-

zarządowo-biznesowych Lokalnych Grup Działania, której 
celem jest szeroko rozumiana poprawa standardów życia na 
wsi). 

Jak wynika z informacji Ministerstwa Rolnictwa, zbieranie 
wniosków do PROW już się rozpoczęło. Wnioski dotyczące 
wsparcia dla gospodarstw zmagających się z trudnymi warunka-
mi gospodarowania zebrano razem z tegorocznymi wnioskami 
o dopłaty bezpośrednie, a Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na nowe renty strukturalne 
i wsparcie dla grup producenckich. Od 1 sierpnia rolnicy mogą 
się też ubiegać o pieniądze na zalesianie nieużytków. 

Prawdopodobnie w październiku ruszą aplikacje dotyczą-
ce wsparcia dla młodych rolników, modernizacji gospodarstw, 
przetwórstwa oraz przekwalifikowania gospodarstw na działal-
ność pozarolniczą. Program Leader zostanie uruchomiony w 
przyszłym roku. 

PROW nie zawiera na razie zapisów dotyczących pomocy dla 
gospodarstw niskotowarowych. Być może znajdą się w przy-
szłorocznej korekcie programu. 
•  Część PROW będą wdrażały samorządy województw. Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a 
konkretnie specjalnie w tym celu powołany Wydział Zarzą-
dzania PROW w Departamencie Polityki Regionalnej, jest 
odpowiedzialny za wdrażanie następujących segmentów: 
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwo-
jem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (w ramach osi 
pierwszej)

• Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (oś 
trzecia)

• Odnowa i rozwój wsi (oś trzecia)
• Leader. 

Według wiceministera rolnictwa Henryka Kowalczyka, 
pierwsze wypłaty z ramach PROW powinny nastąpić pod ko-
niec 2007 roku. 

Unia ułatwi start młodym rolnikom
Rusza Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli główny instrument europejskiego wsparcia dla polskiej wsi

Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa     www.minrol.gov.pl 

Osie priorytetowe i działania  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

2007 – 2013

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora  
rolnego i leśnego:

• szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolni-
ctwie i leśnictwie

• łatwianie startu młodym rolnikom
• renty strukturalne
• korzystanie z usług doradczych dla rolników i posiada-

czy lasów
• modernizacja gospodarstw rolnych
• zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji 

rolnej i leśnej
• poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z roz-

wojem i dostosowaniem
• rolnictwa i leśnictwa
• uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
• działania informacyjne i promocyjne
• grupy producentów rolnych

Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego  
i obszarów wiejskich:

• wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i in-
nych obszarach o

• niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
• program rolno-środowiskowy (płatności rolno-środo-

wiskowe)
• zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów in-

nych niż rolne
• odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego 

przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów za-
pobiegawczych

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich  
i różnicowanie gospodarki wiejskiej:

• różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
• tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstwa
• podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
• odnowa i rozwój wsi

Oś 4: Leader:

• wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
• wdrażanie projektów współpracy
• funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja
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W wyremontowanej, rozbudo-
wanej szkole uczą się od września 
bieżącego roku dzieci z podbyd-
goskiego Maksymilianowa. Przed-
sięwzięcie zrealizowano w ramach 
Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł ponad 1,3 miliona złotych, a 
dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
795 tysięcy złotych. Teraz, dzięki 
unijnemu wsparciu,  nie trzeba or-
ganizować lekcji na dwie zmiany, a 
zajęcia odbywają się w przestron-
nych, estetycznie urządzonych kla-
sach.

Maksymilianowo leży w gminie 
Osielsko. To niemalże przedmieście 
Bydgoszczy. Gmina rozwija się bar-
dzo dynamicznie pod względem go-
spodarczym i społecznym. Do niej i 
do gmin ościennych przeprowadza 
się coraz więcej osób. Dotychczasowa, 
stara szkoła w Maksymilianowie prze-
stała wystarczać. Władze gminy mu-

siały wiec zintensyfikować działania 
mające na celu rozbudowę infrastruk-
tury edukacyjnej. Wniosek aplikacyj-
ny – w ramach działania 3.5 Lokalna 
infrastruktura społeczna, poddziałanie 
3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyj-
na i sportowa - złożono w marcu 2005 

roku. Projekt „Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Maksymilianowie” 
pomyślnie przeszedł poszczególne 
etapy oceny i cztery miesiące później, 
mocą uchwały Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, został wy-
brany do dofinansowania ze środków 
ZPORR. 

W wyniku procedury przetargowej 
wyłoniono wykonawcę robót - firmę 
WIMAR Sp. z o. o. z Koronowa.  Prace 
budowlane trwały od września ubie-
głego roku. Zakończyły się w czerwcu 
2007 roku. 

W ramach projektu powstały trzy 
nowe sale lekcyjne, świetlica, hall re-
kreacyjny, zaplecze sanitarne dla nowo 
wybudowanej sali do ćwiczeń korek-
cyjnych oraz dodatkowe pomieszcze-
nia dydaktyczne - wszystko o łącznej 
powierzchni  niemal 653 metrów 
kwadratowych. 

- Przed rozbudową szkoła pracowa-
ła w systemie dwuzmianowym. Wy-
raźnie odczuwało się brak przestrzeni 
i ciasnotę. Przez dwuzmianową pracę 
nie można było optymalne wykorzy-
stać wszystkich pomieszczeń oraz cza-
su pracy, zarówno nauczycieli, jak ucz-

Teraz uczą się na jedną zmianę
Dzięki unijnym funduszom rozbudowano szkołę w Maksymilianowie koło Bydgoszczy

Inwestycja kosztowała ponad 1,3 miliona złotych

W ramach projektu wybudowano trzy nowe sale lekcyjne, świetlicę, hall rekreacyjny, zaple-
cze sanitarne dla nowo wybudowanej sali do ćwiczeń korekcyjnych i dodatkowe pomieszczenia 
dydaktyczne
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niów – opowiada Jarosław Łabuński, 
koordynator projektu. – Teraz jest o 
niebo lepiej. Rozbudowa w znaczący 
sposób poprawiła komfort nauczania. 
W nowo powstałych pomieszczeniach 
funkcjonują oddziały „zerówki” oraz 
świetlica środowiskowa. Znalazło się 
też tu miejsce dla  działającego na te-
renie szkoły Parafialnego Uczniow-
skiego Ludowego Klubu Sportowego 
„Max”.

- Mieszkańcy są bardzo zadowole-
ni z „powiększenia” szkoły. Nie tylko 
dlatego, że teraz dzieci wcześniej wra-
cają z lekcji i nie muszą uczyć się do 
późnego popołudnia. Zwłaszcza zimą 
było to uciążliwe – mówi Dorota 
Bręczewska, inspektor ds. promocji 

Urzędu Gminy Osielsko. – Wszyscy 
mają świadomość, że w naszej okolicy 
przyrost ludności jest bardzo dyna-
miczny. Siłą rzeczy uczniów w szkole 
będzie więc także coraz więcej.

Ta i inne inwestycje spowodowały, 
że gmina Osielsko została uhonoro-
wana przez „Rzeczpospolitą” mianem 
leadera wśród samorządów w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim pod 
względem dbałości o swój rozwój i 
podnoszenie jakości życia mieszkań-
ców.

- Kluczem do sukcesu jest dobra 
współpraca wójta z radą gminy. Uda-
ło mi się przekonać radnych, że war-
to skierować istotną część budżetu 
na wydatki inwestycyjne. Dotychczas 
inwestowaliśmy w ten sposób 40 pro-
cent budżetu, a w tym roku będzie to 
prawdopodobnie nawet 50 procent – 
kwituje Wojciech Sypniewski, wójt 
gminy Osielsko. - Dzięki temu sami, 
bez żadnego wsparcia finansowego z 
zewnątrz, budujemy w tym roku bu-
dynek gimnazjum za 7,6 miliona zło-
tych. Budowa rozpoczęła się w lutym, 
zakończy w październiku. Drugim 
etapem inwestycji będzie budowa ba-
senu pływackiego, który - z istniejącą 
halą sportową - będzie w przyszłości 
gminnym centrum sportowym. Mam 
nadzieję, że na tym nie poprzestanie-
my. Unia daje wielkie możliwości. 
To ogromna szansa na rozwój gminy. 
Musimy ją wykorzystać.

Sala ćwiczeń korekcyjnych

Jedna z nowych klas

Tu uczą się malcy z „zerówki”
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Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Idea projektu wynika z zachodzących w rolnictwie procesów 
restrukturyzacyjnych. Z powodu nadwyżki siły roboczej w rol-
nictwie trzeba było pomóc części dotychczasowych rolników 
znaleźć pracę poza sektorem rolnym. Przy tworzeniu projektu 
uwzględniona została sytuacja na rynku pracy, na którym po-
trzeba pracowników budowlanych. Równie ważne okazały się 
rozmowy z potencjalnymi uczestnikami, dzięki którym moż-
liwe było ustalenie ostatecznych założeń projektu, w tym 
liczby uczestników, rodzaju kursów zawodowych i ewen-
tualnych barier zagrażających realizacji przedsięwzięcia.

W ramach projektu realizowane były następujące dzia-
łania: informacja zawodowa, kursy z zakresu murarza i 
tynkarza oraz pośrednictwo pracy na terytorium Polski. 
Uczestnicy dodatkowo otrzymali wsparcie w zakresie ba-
dań lekarskich, wyżywienia, ubezpieczenia na czas trwania 
kursu, ubrań roboczych, materiałów piśmienniczych, do-
datku szkoleniowego oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Projekt skierowany był do 42 rolników i domowników 
rolników, którzy chcieli podjąć zatrudnienie poza sekto-
rem rolnym. Uczestnicy rekrutowali się z trzech powiatów 
województwa kujawsko-pomorskiego: włocławskiego, ra-
dziejowskiego i lipnowskiego. Przy wyborze preferowa-
no osoby prowadzące działalność rolniczą w stosunkowo 
niewielkich i niewyspecjalizowanych gospodarstwach rol-
nych, które generują małe dochody. 

Przeszkolono trzy grupy uczestników. W ramach kur-
su przygotowującego do zawodu murarza i tynkarza, każdy 

z kursantów uczestniczył w zajęciach teoretycznych (55 go-
dzin) i zajęciach praktycznych (100 godzin). Kurs zakończył 
się egzaminem. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o 
ukończeniu szkolenia.

Najważniejsze rezultaty projektu to aktywizacja zawodowa 
beneficjentów ostatecznych, podniesienie ich samooceny i na-
bycie umiejętności poszukiwania pracy.

Wsparcie dla 
odchodzących z rolnictwa

Działanie 2.3 ZPORR
Tytuł projektu: „Od rolnika i domownika do murarza i tynkarza – kompleksowe wsparcie dla osób odcho-

dzących z rolnictwa”
Ostateczny odbiorca (projektodawca): Regionalne Centrum Integracji Europejskiej
Dane kontaktowe: ul. POW 20/22, 87-800 Włocławek, tel. (054) 414 10 03, fax (054) 414 10 04

Liczba osób objętych wsparciem: 42 osoby – rolnicy, domownicy i inne osoby zatrudnione w rolnictwie
Okres realizacji projektu: 01.12.2006 – 15.05.2007               Zasięg projektu: woj. kujawsko – pomorskie
Całkowita wartość projektu: 177 419,32 zł                                               Wartość dofinansowania z EFS: 133 064,49 zł

Uczestnicy projektu „Od rolnika i domownika do murarza i tynkarza”  
podczas ćwiczeń

Działanie 2.4 ZPORR
Tytuł projektu: „Alternatywa – szansa dla pracowników restrukturyzowanych”
Ostateczny odbiorca (projektodawca): Centrum Doskonalenia Zawodowego
Dane kontaktowe: ul. Poznańska 15, 88-100 Inowrocław, tel. (0 52) 357 46 70, e-mail: cdzino@wp.pl

Liczba osób objętych wsparciem: 150 osób zagrożonych utratą pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych
Okres realizacji projektu: 01.12.2006 – 31.12.2007 Zasięg projektu: powiat inowrocławski i powiaty ościenne
Całkowita wartość projektu: 487 439,62 zł  Wartość dofinansowania z EFS: 365 579,72 zł

Celem projektu jest wyposażenie pracowników przemy-
słów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji, 
osób zagrożonych utratą pracy z powodów restrukturyza-
cyjnych   i osób bezrobotnych zarejestrowanych nie dłużej 
niż trzy miesiące, które utraciły pracę z przyczyn leżących po 
stronie pracodawcy w umiejętności umożliwiające wykony-
wanie nowego zawodu i zdobycie nowego zatrudnienia.

 Projekt  zakłada przeszkolenie 150 osób w dwóch edy-
cjach szkoleń w zawodzie:
-  spawacza podstawowego w jednej z wybranych metod spa-

walniczych /111, 135, 311, 136, 141/, 
- kierowcy wózków jezdniowych z uprawnieniami do wy-

miany butli gazowych,
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- spawacza ponadpodstawowego – do-
zorowego w jednej z wybranych me-
tod spawalniczych /do wyboru spa-
wanie elektryczne elektrodą otuloną 
111, spawanie gazowe acetylenowo 
– tlenowe 311, sprawnie w elektro-
dą topliwą osłonie gazów aktywnych 
135 lub gazów obojętnych elektrodą 
nietopliwą 141/,

- operatora maszyn do prac ziemnych  
/do wyboru koparko-ładowarki, ko-
parki, ładowarki, walce drogowe  lub 
inne nie wymienione/,

- operatora urządzeń dźwigowych  /do 
wyboru dźwigi towarowo-osobowe, 
suwnice, żurawie lub inne nie wy-
mienione/.
Każda grupa uczestniczących w szko-

leniach dodatkowo realizuje  w zakresie 
podstawowym naukę języka angielskie-
go, przedsiębiorczości i uczestniczy w 
spotkaniach      z doradcą zawodowym. Ćwiczenia w ramach projektu „Alternatywa - szansa dla pracowników restrukturyzowanych” 

Idea projektu wynika z zachodzących w rolnictwie pro-
cesów restrukturyzacyjnych. Z powodu nadwyżki siły 
roboczej w rolnictwie trzeba było pomóc części dotych-
czasowych rolników znaleźć pracę poza sektorem rolnym. 
Przy tworzeniu projektu uwzględniona została sytuacja na 
rynku pracy, na którym potrzeba pracowników budowla-
nych. Równie ważne okazały się rozmowy z potencjalny-
mi uczestnikami, dzięki którym możliwe było ustalenie 
ostatecznych założeń projektu, w tym liczby uczestników, 
rodzaju kursów zawodowych i ewentualnych barier zagra-
żających realizacji przedsięwzięcia.

W ramach projektu realizowane były następujące dzia-
łania: informacja zawodowa, kursy z zakresu murarza i 
tynkarza oraz pośrednictwo pracy na terytorium Polski. 
Uczestnicy dodatkowo otrzymali wsparcie w zakresie ba-
dań lekarskich, wyżywienia, ubezpieczenia na czas trwania 
kursu, ubrań roboczych, materiałów piśmienniczych, do-
datku szkoleniowego oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Projekt skierowany był do 42 rolników i domowników 
rolników, którzy chcieli podjąć zatrudnienie poza sekto-
rem rolnym. Uczestnicy rekrutowali się z trzech powiatów 
województwa kujawsko-pomorskiego: włocławskiego, ra-
dziejowskiego i lipnowskiego. Przy wyborze preferowa-
no osoby prowadzące działalność rolniczą w stosunkowo 
niewielkich i niewyspecjalizowanych gospodarstwach rol-
nych, które generują małe dochody. 

Przeszkolono trzy grupy uczestników. W ramach kursu 
przygotowującego do zawodu murarza i tynkarza, każdy 
z kursantów uczestniczył w zajęciach teoretycznych (55 
godzin) i zajęciach praktycznych (100 godzin). Kurs za-
kończył się egzaminem. Wszyscy uczestnicy otrzymali za-
świadczenia o ukończeniu szkolenia.

Najważniejsze rezultaty projektu to aktywizacja zawo-
dowa beneficjentów ostatecznych, podniesienie ich samo-
oceny i nabycie umiejętności poszukiwania pracy.

Działanie 2.1 ZPORR
Tytuł projektu: „Rozwój zawodowy w rachunkowości i finansach”
Ostateczny odbiorca (projektodawca): Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy 
w Bydgoszczy
Dane kontaktowe: ul. Toruńska 24, 85-023 Bydgoszcz, tel. (0 52) 348 32 77, fax (0 52) 348 43 88, e-mail: 

szkolenia@skwpbydgoszcz.pl, strona internetowa: www.skwpbydgoszcz.pl
Liczba osób objętych wsparciem: 180 dorosłych osób pracujących (w tym 162 kobiety)
Okres realizacji projektu: 24.10.2006 – 24.04.2008 Zasięg projektu: województwo kujawsko-pomorskie
Całkowita wartość projektu: 587 827,45 zł  Wartość dofinansowania z EFS: 440 870,58 zł

Szkolenia dla Księgowych

a

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
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Projekt skierowany był do osób chcących rozpo-
cząć własną działalność gospodarczą przy wspar-
ciu finansowym pochodzącym ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami 
projektu mogły być osoby nie zarejestrowane jako 
bezrobotne, zamieszkałe na terenie Grudziądza lub 
powiatu grudziądzkiego, które nie prowadziły dzia-
łalności gospodarczej po 1 stycznia 2004 r. oraz oso-
by pracujące. Chętni uczestniczyli w bezpłatnych 
cyklach szkoleniowo-doradczych: w warsztatach 
pisania biznes planu i prowadzeniu komputerowej 
rachunkowości małej firmy. 

Osoby, które utworzyły własne firmy, mogły sko-
rzystać ze wsparcia finansowego.

Pomoc finansowa przekazywana była w dwóch 
formach: wsparcia pomostowego oraz jednora-
zowej dotacji inwestycyjnej. Jednorazowa dotacja 
inwestycyjna w wysokości do 20 tysięcy złotych 
zaspokoić miała pierwsze potrzeby inwestycyjne 
nowego przedsiębiorcy. Do końca sierpnia tego roku 
14 beneficjentom wypłacono dotacje o łącznej wysokości około 
220 tysięcy złotych. Wsparcie pomostowe udzielane było w po-
staci comiesięcznej kwoty 700 złotych wypłacanej przez pierw-
szych sześć miesięcy prowadzenia własnej firmy. Z tej formy 
do końca maja br. skorzystało 12 beneficjentów. Na ich konta 
wpłynęło łącznie 50,4 tysiąca złotych. To maksymalna suma, 
którą dysponował projektodawca. 

By uzyskać wsparcie, trzeba było złożyć wniosek z załącznika-
mi. W jego wypełnianiu pomagał konsultant biznesowy. Dotacja 
wynosiła maksymalnie 75 procent poniesionych przez mikro-
przedsiębiorcę wydatków.

W lutym i marcu ubiegłego roku zorganizowano szereg spot-
kań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów projektu. 
Od marca 2006 roku do sierpnia tego roku trwały szkolenia 
podnoszące kompetencje do założenia i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, tj. „Mały Przedsiębiorca” (pięć edycji), „Moj@ 
firma” (dwie edycje) i „Negocjacje w biznesie”. Dodatkowe 
szkolenie modułowe obejmowało zagadnienia dotyczące po-
zyskiwania funduszy UE, systemów jakości HACCP, ISO, le-
asingu, E-bankowości, ubezpieczeń. Od marca ubiegłego roku 
do maja roku bieżącego beneficjenci oraz mikroprzedsiębior-
cy, którzy zarejestrowali własną działalność w trakcie trwania 
programu, korzystali z bezpłatnych porad odnośnie tworzenia 
biznes planu, prowadzenia dokumentacji rejestracyjnej przy za-
kładaniu działalności gospodarczej, prowadzenia rachunkowo-
ści podatkowej i ubezpieczeniowej oraz problemów prawnych.

Uczestnicy projektu założyli w efekcie 20 mikrofirm, w któ-
rych, oprócz stanowisk właścicieli, utworzono cztery miejsca 
pracy. 

Nowością w projekcie były indywidualne wizyty konsultanta 
biznesowego w siedzibach mikroprzedsiębiorców. Sprawował 
on bezpośrednią opiekę nad beneficjentami w trakcie pierwsze-
go roku prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

    Spotkanie z uczestnikami projektu

Działanie 2.5 ZPORR
Tytuł projektu: Złoty interes
Ostateczny odbiorca (projektodawca): INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska
Dane kontaktowe: ul. Ossowskiego 21, 86-300 Grudziądz, tel. (056) 46 13 709, faks (056) 46 13 709, 
e-mail: biuro@info-biz.edu.pl, strona internetowa: www.info-biz.edu.pl
Liczba osób objętych wsparciem: 50 osób Okres realizacji projektu: 01.02.2006-30.09.2007

Zasięg projektu: powiat grudziądzki  Całkowita wartość projektu: 507 140,22 zł
Wartość dofinansowania: 427 140,22 zł  Wartość dofinansowania z EFS: 320 355,17 zł 

Dzięki udziałowi w projekcie mieszkanka Jabłonowa otworzyła 
gabinet rehabilitacyjny

Złoty interes
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Czterema odnowionymi świetlicami wiejskimi może 
się pochwalić gmina Bzurze w powiecie rypińskim. 
Projekt pod nazwą „Remont, modernizacja i wyposa-
żenie świetlic wiejskich w Brzuzem, Ugoszczu, Radzyn-
ku i Somsiorach” zrealizowano w ramach działania 2.3 
„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rolnictwo. 

Zgodnie z planami rozwoju miejscowości Brzu-
ze, Ugoszcz, Radzynek i Somsiory na lata 2005-
2015, mieszkańcy gminy jako priorytet rozwoju 
wskazali remont i wyposażenie świetlic wiejskich 
w swoich miejscowościach. 30 czerwca 2005 roku 
gmina Brzuze złożyła w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego stosowny 
wniosek. Projekt zakwalifikowano do objęcia unij-
ną pomocą i w grudniu 2005 roku pomiędzy Sa-
morządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
a gminą Brzuze została zawarta umowa o dofinan-
sowanie. 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetar-
gowej wyłoniono kilku wykonawców przedsię-
wzięcia w zakresie robót budowlanych i dostawy 
wyposażenia świetlic. Prace budowlane rozpoczęto 
w czerwcu 2006 roku, a obiekty oddano do użytko-
wania już pół roku później. W świetlicy w Brzuzem, 
Radzynku oraz Somsiorach przeprowadzono ogól-

nobudowlane roboty modernizacyjno-remontowe. Ponadto w 
Brzuzem wyremontowano instalację centralnego ogrzewania. 
Świetlica w Ugoszczu wzbogaciła się o zestawy komputerowe, 
sprzęt audio video, krzesła, stoliki oraz sprzęt do zaplecza ku-
chennego. W świetlicy w Brzuzem stanął sprzęt komputerowy, 
audio video, kuchenny oraz sportowy, a także nowe meble. W 
świetlicach w Radzynku i Somsiorach wyposażono sale spotkań 
oraz zaplecza kuchenne. 

Po zakończeniu realizacji 
projektu, w marcu ubiegłego 
roku, gmina Brzuze złożyła 
w urzędzie marszałkowskim 
wniosek o płatność. Całko-
wity koszt inwestycji wyniósł 
ponad 633 tysiące złotych, 
z czego niemal 449 tysię-
cy zostało zrefundowanych  
z Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej 
Unii Europejskiej. Pozostałe 
prawie 185 tysięcy złotych 
stanowił wkład własny gmi-
ny. 

Przedsięwzięcie służy za-
spokojeniu potrzeb społecz-
nych i kulturalnych miesz-
kańców wsi oraz integracji 
miejscowej społeczności w 
zakresie realizacji wspólnych 
przedsięwzięć na rzecz po-
prawy warunków i jakości 
życia.

Tu się bawią, uczą i integrują
Dzięki unijnym środkom wiejskie świetlice w gminie Brzuze 

mają nowe meble, sprzęt komputerowy i sportowy

Świetlica w Brzuze

W świetlicy w Somsiorach odbywa się dużo rozmaitych imprez
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Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 
Instytucja Zarządzająca 

Departament Wdrażania Programów Rozwoju 
Regionalnego

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa  
tel. 022 461 31 51 do 54 

fax 022 461 32 60
e-mail: zporr@mrr.gov.pl
http://www.zporr.gov.pl

Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Polityki Regionalnej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń

tel. 0-56 65-61-123
e-mail: politykaregionalna@kujawsko-pomorskie.pl

http://www.kujawsko-pomorskie.pl

Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Komunikacji i Pomocy Technicznej

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
tel. 0-56 65-61-123

e-mail: k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl

http://www.kujawsko-pomorskie.pl

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
http://www.wup.torun.pl

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział 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

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń
tel. 0-56 655-42-81
fax. 0-56 655-42-86

e-mail: sekretariat@wfosigw.torun.pl

http://www.wfosigw.torun.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Toruniu

ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń
tel. 0-56 657-14-60
fax 0-56 657-14-61

e-mail: ropstor@to.onet.pl
http://www.ropstorun.home.pl

Ważne adresy
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