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Szanowni Czytelnicy,

Unĳne fundusze wyznaczają coraz szerszy zakres przedsięwzięć, które wpływają na poziom jakości życia miesz-
kańców regionu. Wymaga to aktywnej i systematycznej pracy ze strony podmiotów odpowiedzialnych za pro-
gramowanie i wdrażanie projektów. Jednym z warunków powodzenia w tym zakresie jest dostęp do informacji 
oraz promowanie dobrych praktyk i doświadczeń zdobytych podczas realizacji zadań współfinansowanych przez
fundusze strukturalne. Ważną rolę w tym zakresie pełni redagowany w Urzędzie Marszałkowskim „Biuletyn In-
formacyjny ZPORR Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, który dociera do szerokiego kręgu podmiotów zain-
teresowanych wykorzystaniem unĳnego wsparcia.

Rok 2006 zamyka ponad dwuletni okres absorpcji funduszy strukturalnych w naszym regionie. Przez cały ten 
czas biuletyn towarzyszył jednostkom samorządu terytorialnego oraz partnerom społeczno-gospodarczym posze-
rzając ich wiedzę oraz wzbogacając doświadczenia przydatne w pozyskiwaniu środków unĳnych oraz sprawnym
zarządzaniu projektami.

Prezentowane w obecnym numerze treści pełnią podobne funkcje i mamy nadzieję na kontynuowanie tych 
działań. Rozpoczynający się w przyszłym, 2007 roku, nowy okres programowania w Unii Europejskiej będzie wy-
magał dalszych wysiłków w sferze promocji i informacji, co stawia przed Zespołem Redakcyjnym nowe wyzwania. 
Mamy nadzieję, że kolejny rok naszej pracy będzie istotnym wsparciem w budowaniu potencjału absorpcyjnego 
regionu kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013. 

Redakcja
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Województwo Kujawsko-Pomorskie od początku wdraża-
nia ZPORR przoduje w realizacji programu w skali kraju. Pod 
względem płatności ciągle znajduje się w czołówce regionów. 
Obecnie zajmuje czwarte miejsce w Polsce. Tylko w zakresie 
priorytetu I i III, od początku 2004 roku do 30 września br., 
podpisano ponad 220 umów, a beneficjentom wypłacono już
niemal 180 milionów złotych. To ponad 34 procent alokacji na 
lata 2004-2006. Niemal wszystkie dostępne środki zostały już 
zakontraktowane, gdyż wartość podpisanych umów osiągnęła 
poziom 91,3 procent alokacji.

Priorytet I
W ramach priorytetu I od początku realizacji programu podpi-

sano 46 umów o łącznej wartości 321 328 118, 71 zł, co stanowiło 
99,01 % alokacji na lata 2004-2006. Wartość dokonanych płatności 
wyniosła 112 378 447,80 zł (34,63% alokacji). Zakończonych zostało 
19 projektów. 

W ramach działania 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regio-
nalnego układu transportowego - zostało podpisanych 12 umów 
o łącznej wartości 131 215 992,11 zł, co stanowiło 93,96 % alokacji . 
Wartość dokonanych płatności od uruchomienia programu wyniosła 
49 923 386,65 zł. Zrealizowanych zostało sześć projektów na kwotę 
23 117 613,49 zł.

W ramach działania 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska 
- podpisanych zostało dziewięć umów o dofinansowanie o łącznej
wartości 40 144 074,26 zł, co stanowi 85,12 % alokacji. Wartość 
dokonanych płatności wynosi 8 016 434,59 zł. Zrealizowano jeden 
projekt na kwotę 2 904 440,33 zł.

W ramach działania 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna - 
podpisanych zostało 15 umów o dofinansowanie o łącznej wartości
58 005 789,93 zł, co stanowi 109,70 % alokacji. Wartość dokonanych 
płatności wyniosła 32 386 310,24 zł. Zakończono 10 projektów za 
kwotę 17 601 066,30 zł.

W ramach działania 1.3.1 - Regionalna infrastruktura edukacyj-
na - podpisano cztery umowy o dofinansowanie o łącznej wartości
34 291 269,27 zł co stanowi 108,08 % alokacji. Wartość dokonanych 
płatności wyniosła 15 825 842,39 zł. Zrealizowano jeden projekt 
o wartości 4 288 055,18 zł .

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

Pieniądze dobrze wykorzystane

„INFOBIBNET – informacja, biblioteka, sieć” - projekt realizowany przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu
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Projekt „Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa” na Uniwersytecie Miko-
łaja Kopernika w Toruniu



5

W ramach działania 1.3.2 - Regionalna infrastruktura ochrony 
zdrowia - podpisano 11 umów o dofinansowanie o łącznej wartości
23 714 520,66 zł co stanowi 112,12 % alokacji. Wartość dokonanych 
płatności wynosi 16 560 467,85 zł. Zrealizowano dziewięć projektów 
o wartości 13 313 011,12 zł.

W ramach działania 1.4 – Rozwój turystyki i kultury - podpi-
sano cztery umowy o dofinansowanie o wartości 38 332 277,73 zł,
co stanowi 116,98 % alokacji. Wartość dokonanych płatności wy-
nosi 4 619 981,41 zł. W tym działaniu nie zakończono żadnego 
projektu.

W ramach działania 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa infor-
macyjnego - podpisano sześć umów o dofinansowanie o łącznej
wartości 53 629 984,68 zł co stanowi 102,97 % alokacji. Wartość 

dokonanych płatności wynosi 17 432 334,91 zł. Zrealizowano dwa 
projekty o wartości 863 961,98 zł.

Priorytet III 
W ramach priorytetu III, z wyłączeniem działania 3.4, od 

początku realizacji programu podpisano 174 umowy o łącznej 
wartości 139 024 191, 51 zł, co stanowiło 95,73% alokacji na 
lata 2004-2006. Łączna wartość dokonanych płatności wyniosła 
65 268 671,33 zł (45,97% alokacji). W priorytecie III zakończono 
realizację 69 projektów.
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Droga w Ostrówku realizowana w ramach projektu „Poprawa komuni-
kacji lokalnej poprzez przebudowę drogi gminnej we wsiach Złotowo 
i Ostrówek”

Projekt „Budowa pieszojezdni wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną 
na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy”

Projekt „Budowa ciągu pieszojezdnego na ulicy Półkole w Gostycynie”
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W ramach działania 3.1 – Obszary wiejskie - podpisano 
106 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 76 560 893,36 zł,
co stanowi 97,69 % alokacji. Wartość dokonanych płatności wy-
nosi 33 771 224,41 zł. Zrealizowano 46 projektów na kwotę 
23 384 803,24 zł.

W ramach działania 3.2 – Obszary podlegające restruktury-
zacji - podpisano 32 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości
22 926 301,37 zł, co stanowi 91,81 % alokacji. Wartość dokonanych 
płatności wynosi 7 438 984,75 zł. Zrealizowano dziewięć projektów 
o wartości 3 400 001,91 zł.

W ramach działania 3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, po-
przemysłowe i powojskowe - od uruchomienia programu podpisano 
osiem umów o dofinansowanie o łącznej wartości 15 518 005,67 zł,
co stanowi 96,04 % alokacji. Wartość dokonanych płatności wy-
nosi 9 429 076,69 PLN. Zrealizowano dwa projekty na kwotę 
1 051 640,19 zł.

W ramach działania 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna - pod-
pisano 28 umów o dofinansowanie o łącznej kwocie 19 571 431,56 zł,
co stanowi 92,81 % alokacji. Wartość dokonanych płatności wy-
niosła 12 694 330,31 zł. Zrealizowano 12 projektów na kwotę 
10 590 506, 50 zł.

Działanie 1.1

Działanie 1.2

Działanie 1.3

Działanie 1.4

Działanie 1.5
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Projekt „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1042C do miejscowości 
Wielka Klonia”

Działanie 3.1

Działanie 3.2

Działanie 3.3

Działanie 3.5
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Znaczne zaawansowanie województwa kujawsko-pomor-
skiego we wdrażaniu ZPORR w porównaniu do innych 

województw potwierdzają zestawienia przygotowane przez 
Instytucję Zarządzającą ZPORR: 
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Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego możliwy stał się remont oraz rozszerzenie działalności 
Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Byd-
goszczy – jednej z najstarszych i najbardziej znaczących insty-
tucji kultury w Polsce. Realizowany przez filharmonię projekt
„INFOREN – informatyzacja i renowacja filharmonii – Centrum
Muzyki Europy Środkowej i Wschodniej” zakłada moderniza-
cję budynku, unowocześnienie instrumentarium oraz budowę 
Elektronicznego Centrum Wspomagania Informacji. Przedsię-
wzięcie ma zostać ukończone do końca stycznia 2007 roku. 

Za unĳne fundusze w ubiegłym roku zmodernizowano salę
koncertową, która wyposażona została w nowe fotele i klimatyza-
cję. W ramach projektu wykonano estrady oraz podesty dla chóru 
i muzyków. Remontem objęto też część administracyjną budynku 
filharmonii oraz salę prób. Wymieniono również instalację elek-
tryczną i grzewczą, pomalowano hole, a także zakupiono nowe in-
strumenty muzyczne. Dzięki dofinansowaniu ze ZPORR kupiono
między innymi nowe oboje, flety, klarnety, fagoty, trąbki, puzony,
fortepiany, kotły, harfy, ksylofon, wibrafon, dzwonki, talerze, werble 
oraz zestaw instrumentów latynoamerykańskich. 

Wysoki od lat poziom artystyczny Filharmonii Pomorskiej oraz 
dorobek międzynarodowych festiwali i kongresów muzykologicz-
nych Musica Antiqua European Orientalis predysponuje placówkę 
do pełnienia roli Centrum Muzyki Europy Środkowej i Wschodniej. 
Projekt „INFOREN” służy między innymi właśnie temu celowi. 

Wykorzystując możliwości, jakie niesie w sobie rozwój informa-
tyki, filharmonia zamierza stworzyć Elektroniczne Centrum Wspo-
magania Informacji. Swoisty ośrodek dystrybucji informacji i pro-
mocji kultury zawierał będzie zasoby archiwalne nie tylko samej Fil-
harmonii Pomorskiej. Przy pomocy łączy internetowych, bydgoska 
filharmonia obecna będzie na stronach internetowych wielu innych,
także zagranicznych instytucji kulturalnych oraz central dystrybucji 
informacji kulturalnych upowszechniających kulturę w Europie 
i na całym świecie. W tym celu powstają specjalistyczno-tematyczne 
witryny internetowe, które będą promować bieżącą działalność mu-
zyczną i naukową Centrum Muzyki Środkowej i Wschodniej, służyć 
wymianie informacji z innymi ośrodkami dystrybucji informacji 
oraz umożliwią zamieszczane opinii o wszelkich aspektach działania 
Elektronicznego Centrum Wspomagania Informacji.

Harfy z Unii

ZPORR dla kultury – nowe instrumenty i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

Projekt: „INFOREN – informatyzacja i renowacja filharmonii
– Centrum Muzyki Europy Środkowej i Wschodniej”

Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkuren-
cyjności regionów
Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury
Beneficjent: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy

Wartość całkowita projektu: 6 706 000,00 PLN; 
Dofinansowanie z EFRR: 3 074 000,00 PLN

Nowy fortepian

Dzięki dofinansowaniu ze ZPORR zakupiono m.in. harfy

Wibrafon Musser
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Aż dwa projekty dofinansowane z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego zrealizował Wojewódzki Szpital 
im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. Przedsięwzięcia „Rozwój wysoko-
specjalistycznych procedur diagnostyczno-zabiegowych stoso-
wanych w gastroenterologii poprzez zakup aparatury medycznej 
wysokiej technologii oraz modernizacje i adaptacje pomieszczeń” 
oraz „Rozwój wysokospecjalistycznych procedur diagnostycznych 
w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Niewydolności Serca poprzez 
zakup angiografu, echoultrasonografu oraz modernizację i ada-
ptacje pomieszczeń” wdrożono w ramach działania 1.3.2 Regio-
nalna infrastruktura ochrony zdrowia I Priorytetu ZPORR.

W ramach realizacji pierwszego projektu szpital kupił:

● videoendoskop ultrasonograficzny do wykonywania badań dia-
gnostycznych dotyczących patologii ściany przewodu pokarmo-
wego oraz jego otoczenia w klatce piersiowej i jamie brzusznej

● urządzenia dostosowane do wykonywania zabiegów endoskopo-
wych: automatyczną myjnię, videogastroskop, videoduoendo-
skop, videokolonoskop wraz z oprzyrządowaniem do usuwania 
polipów, tamowania krwawień, udrażniania światła przewodu 
pokarmowego, dróg żółciowych oraz trzustki i protezowania 
dróg żółciowych itd.

● ultrasonograf z przystawkami do wykonywania cienkoigłowej 
biopsji aspiracyjnej i drenażu celem wykonywania badań dia-
gnostyczno-leczniczych stosowanych w gastroenterologii pod 
kontrolą USG.

Przedmiotem projektu była również modernizacja i adaptacja 
wyodrębnionych w szpitalu pomieszczeń dla Kliniki Gastroente-
rologii wraz z kompleksem pracowni.

Zakup videoendoskopu ultrasonograficznego, endoskopów
zabiegowych, automatycznej myjni oraz ultrasonografu z przy-
stawką do biopsji i drenażu pozwala na poszerzenie procedur 

gastroenterologicznych o ocenę struktury ściany przewodu po-
karmowego oraz narządów w jego sąsiedztwie, wykonywania za-
biegów endoskopowych w przewodzie pokarmowym i w polu 
trzustkowym oraz dróg żółciowych, a także precyzyjnego dia-
gnozowania ogniskowych zmian litych i przestrzeni płynowych 
w narządach jamy brzusznej i ich sąsiedztwa. 

Zakup aparatury medycznej dostosowanej do bezpiecznego 
wykonywania zabiegów endoskopowych pozwoli na wykonywa-
nie inwazyjnych procedur gastroenterologicznych w ramach III 
Typu Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego - Specjali-
stycznej Pracowni Endoskopii Zabiegowej. 

Zwiększająca się liczba zachorowań na choroby nowotworowe 
układu trawienia oraz rosnące wymagania odnośnie wykonywa-
nych procedur diagnostyczno-zabiegowych w ramach leczenia 
zachowawczego oraz kwalifikacji do leczenia chirurgicznego lub
skojarzonego chirurgicznego i onkologicznego wymaga dostoso-
wania aparatury medycznej do poziomu zgodnego z współczesną 
wiedzą medyczną. Poprawa diagnostyki dla pacjentów z chorobą 
nowotworową pozwoli na przeprowadzenie badań i kwalifikację
części pacjentów do leczenia paliatywnego, co uchroni ich przed 
obciążającą operacją chirurgiczną. U innych chorych precyzyjna 
diagnoza oraz ocena stopnia zaawansowania choroby pozwoli 
na wykonanie planowej operacji, często połączonej z inną formą 
leczenia chorób nowotworowych. Tym samym możliwe będzie 
wyleczenie lub wydłużenia czasu życia i poprawa jakość życia. 

Powstająca na aktualnej bazie łóżkowej szpitala Klinika Ga-
stroenterologii, poza zadaniami diagnostyczno-leczniczymi dla 
chorych ambulatoryjnych, z innych jednostek ochrony zdrowia, 
a przede wszystkim hospitalizowanych w trybie zwykłym lub 
w trybie hospitalizacji jednodniowej, będzie ośrodkiem dydak-
tycznym, począwszy od nauczania studentów, a skończywszy na 

Dzięki środkom ze ZPORR szpital im. Biziela w Bydgoszczy 
może skuteczniej walczyć z chorobami serca i układu pokarmowego

Większe szanse dla chorych na raka

Na wyposażenie i modernizację pracowni kardiologicznych wydano po-
nad 5,5 miliona złotych

Dzięki nowoczesnej aparaturze można badać i leczyć znacznie większą 
liczbę chorych
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lekarzach doskonalących swoje umiejętności w określonej, szcze-
gółowej procedurze gastroenterologicznej.

Celem projektu jest przygotowanie wysoko specjalistycznej 
bazy ukierunkowanej na precyzyjną diagnostykę, zabiegi bez po-
trzeby operacji chirurgicznych i leczenie chorych na schorzenia 
gastroenterologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem nowotwo-
rów złośliwych narządów układu trawienia. 

Rak odbytnicy i jelita grubego jest obecnie najczęstszym no-
wotworem występującym w Polsce. Ponieważ przyczyna zacho-
rowań jest jeszcze nieustalona, postępowanie medyczne w tych 
przypadkach ukierunkowane jest na profilaktykę, wykrywanie
wczesnych postaci nowotworów złośliwych oraz precyzyjne roz-
poznanie i ocenę stopnia zaawansowania choroby. Pozwala to na 
kwalifikację chorego do dalszego leczenia.

Dzięki zakupionej aparaturze postępowanie diagnostyczno–
–zabiegowe zostanie usprawnione i poprawi się dostępność lecze-
nia dla mieszkańców województwa. Powstanie regionalny ośrodek 
medyczny o najwyższym stopniu referencyjności skupiający kadrę 
lekarską, i pielęgniarską o najwyższych kwalifikacjach.

Drugi projekt dotyczy schorzeń kardiologicznych. W ramach 
realizacji przedsięwzięcia „Rozwój wysokospecjalistycznych pro-
cedur diagnostycznych” zakupiono:

● angiograf umożliwiający wykonywanie hemodynamicznych 
badań inwazyjnych u chorych z zaawansowaną niewydolnością 
serca, badań koronarograficznych i koronaroplastyki, a także
chirurgicznych procedur wewnątrznaczyniowych 

● echoultrsonograf z sondą przełykową i śródnaczyniową z możli-
wością wykonywania badań przezklatkowych (TTE), przezprze-
łykowych (TEE) i śródnaczyniowych (IVUS) 

● dokonano również modernizacji pomieszczeń. 

Diagnostyka hemodynamiczna, czyli cewnikowanie serca jest 
obecnie uważana za niezbędną w kwalifikowaniu chorych do prze-
szczepu serca. Dzięki zakupowi angiografu zaistnieje możliwość 
wykonywania obydwu procedur, tj. cewnikowania serca oraz ko-
ronarografii jednocześnie, w ramach jednej pracowni. Ponadto
wykonywanie zabiegów tego typu jest znacznie mniejszym ob-
ciążeniem emocjonalnym dla chorych. Wiąże się też z oszczędno-
ściami wynikającymi z jednorazowym przygotowaniem pacjenta 
i jednokrotnym zużyciem sprzętu jednorazowego.

Zakup echokardiografu stanowi cenne uzupełnienie moż-
liwości diagnostycznych, podnosząc dokładność oceny funkcji 
sztucznych zastawek oraz innych struktur serca. Ponadto echo-
kardiografia przezprzełykowa pozwala ocenić możliwości naprawy
zastawek. Szczególnie ważna jest ocena zastawki mitralnej, której 
niedomykalność spotyka się w znaczącym odsetku przypadków 
uszkodzenia lewej komory, czyli strukturalnego podłoża niewy-
dolności serca.

Poprawa diagnostyki chorych ze skrajną niewydolnością serca 
pozwoli na przeprowadzenia badań u ciężej chorych pacjentów 
bez konieczności transportowania ich do innych ośrodków, a po-
nadto na dyskwalifikację chorych, którzy ze względu na zaawan-
sowanie choroby układu krążenia nie nadają się już do przepro-
wadzenia przeszczepu.

- wartość całkowita projektu  1.085.198,32 zł;

- wydatki kwalifikowalne  1.085.198,32 zł;

- dofinansowanie z EFRR  813.898,74 zł;

- środki własne województwa 271.299,58 zł.

- wartość całkowita projektu  5.548.065,66 zł;

- wydatki kwalifikowalne 5.548.065,66 zł;

- dofinansowanie z EFRR   4.161.049,24 zł;

- środki własne województwa  1.387.016,42 zł.

Oprócz zakupu aparatury, w ramach obu projektów zmodernizowano 
pomieszczenia

W doskonale wyposażonych pracowniach można skuteczniej leczyć pa-
cjentów i kształcić personel medyczny
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Open Days - Europejski Tydzień Regionów i Miast - odbył 
się w dniach 9 - 12 października br. w Brukseli. W spotkaniach 
wzięli udział przedstawiciele ponad 130 regionów i miast z ca-
łej Europy, Komitet Rozwoju Regionalnego Parlamentu Eu-
ropejskiego, europejskie instytucje finansowe, europejskie
organizacje biznesowe, partnerzy społeczni oraz organizacje 
społeczne - razem ponad cztery tysiące osób.

Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe corocz-
ne wydarzenie dotyczące polityki regionalnej Unii Europejskiej. 
W tym roku tematem przewodnim były prywatne i publiczne in-

westycje mające na celu zwiększenie liczby nowych miejsc pracy.
Znaczący wkład w tegoroczną edycję Open Days miał region 

kujawsko-pomorski, który w ramach stworzonego konglomeratu 
INNOWACYJNE ROZMWIĄZANIA NA RZECZ KONKU-
RENCYJNOŚCI REGIONALNEJ współpracował z regionami 
hiszpańskimi (Galicja, Cantabria, Estremadura), francuskimi (Kraj 
Loary, Poitou-Charentes), Styrią (Austria), Zachodnią Panonią (Wę-
gry), Anglią Północno-Wschodnią oraz Regionem Łódzkim.

W ramach warsztatów, w siedzibie Biura Informacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli, odbyły się dwa semi-
naria: „Promowanie innowacyjnych rozwiązań – najlepsze praktyki” 

27 października br. na Jordankach w Toruniu uroczyście 
wmurowano kamień węgielny pod Centrum Sztuki Współcze-
snej. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Zintegrowane-
go Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projektowa-
nie i budowa Centrum kosztowała będzie 46,3 miliona złotych. 
Większość, bo aż 30 milionów, pochodzi z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, 11,3 miliona z budżetu miasta, a pięć 
milionów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Toruń jest pierwszym miastem w powojennej historii Polski, 
w którym powstaje całkowicie nowy gmach muzeum sztuki współ-
czesnej. Ostatni tego typu obiekt wybudowano w 1930 roku w Ło-
dzi. Powstająca w Toruniu inwestycja jest częścią realizowanego 
przez Ministerstwo Kultury programu Znaki Czasu i mimo że do 
jej planowanego otwarcia pozostał ponad rok, już uzyskała - jak 
najważniejsze zabytki dziedzictwa narodowego, Wawel czy Zamek 
Królewski w Warszawie - status Narodowej Instytucji Kultury. 

W ramach projektu ministerialnego w całej Polsce ma powstać 
16 tego typu instytucji kulturalnych, ale toruńskie Centrum Sztu-
ki Współczesnej ma stanowić najciekawszą kulturalną inwestycję 
w kraju. Głównym zadaniem instytucji ma być gromadzenie dzieł 
sztuki oraz tworzenie lokalnych kolekcji sztuki krajowych i zagra-
nicznych artystów współczesnych. Oprócz wystaw sztuki współ-
czesnej gmach Centrum ma być też miejscem dla innych działań 
wspierających kulturę: seminariów, wystaw czasowych, odczytów. 
Instytucja ma również promować polskich twórców i sprawować 
nad nimi artystyczny mecenat. 

Powstanie Centrum nie byłoby możliwe bez wspólnego zaan-
gażowania Ministerstwa Kultury, władz samorządowych wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego i miasta oraz przedstawicieli fundacji 
,,Znaki Czasu”. Otwarcie obiektu zaplanowano na grudzień przy-
szłego roku. 

Ruszyła budowa Centrum Sztuki Współczesnej na toruńskich Jordankach

Marszałek Województwa Waldemar Achramowicz i Prezydent Torunia 
Michał Zaleski przygotowują się do wmurowania kamienia węgielnego 

Marszałek Achramowicz wmurowuje kamień węgielny

Pierwsze w powojennej Polsce

Kusimy innowacjami

Kujawsko-Pomorskie na Open Days 2006 w Brukseli
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Po ponad 15 miesiącach zakończyła się modernizacja teatru 
„Baj Pomorski” w Toruniu. Inwestycja, razem z wyposażeniem, 
kosztowała 13 milionów złotych, z czego około cztery miliony 
to dofinansowanie w ramach ZPORR. Uroczyste otwarcie wy-
remontowanej, przebudowanej i nowo wyposażonej placówki 
odbyło się 5 listopada br.  

„Baj Pomorski” jest jedynym teatrem lalkowym w całym woje-
wództwie. Jego remont był niezbędny. Stan techniczny pochodzą-
cego z 1940 roku gmachu głównego pozostawiał wiele do życzenia. 
Pozostałych pomieszczeń zresztą też. Przestarzała była np. instalacja 

wodna toalet, a szatnia była zbyt mała i źle usytuowana, co unie-
możliwiało obsługę widzów przy równoczesnym graniu spektakli 
na dwóch salach widowiskowych. Warunki na małej i dużej scenie 
nie odpowiadały potrzebom widzów i współczesnym standardom. 
Brakowało też miejsca w garderobach. Budynek, w którym mieściła 

się stolarnia, portiernia, garaż, warsztat drobnych napraw i magazyn 
środków inscenizacji miał przegniłą konstrukcję dachu i spękane 
ściany. Ponadto raził też sam wygląd – ewidentnie nie przystający 
do wizerunku miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa 
kulturowego UNESCO.

W czasie remontu zmodernizowano cały budynek główny, 
wykonano nową fasadę, która teraz ma kształt szafy i ozdobiona 
jest bajkowymi rzeźbami. Szafa to projekt od lat współpracującego 
z „Bajem” czeskiego scenografa teatralnego Pavla Kubicki. Ponadto 
dobudowano pełniący funkcję komunikacyjną łącznik zachodni, 
foyer i budynek zaplecza z podziemnymi garażami na 26 stanowisk. 
Zrobiono też parking naziemny na 42 miejsca i dwa stanowiska dla 
autobusów. Zakupiono także nowe wyposażenie, zmodernizowano 
garderoby, warsztaty i pracownie. To jednak nie wszystko. Po re-
moncie w „Baju” zatrudnić można sześć kolejnych osób.

W „Baju Pomorskim” nowa fasada, garderoby, warsztaty, parkingi i miejsca pracy

Szafa pełna cudów

Fasada w kształcie szafy ozdobiona jest rzeźbami autorstwa od lat współ-
pracującego z „Bajem” czeskiego scenografa Pavla Kubicki

Foyer z kominkiem

oraz „Wymiana doświadczeń w zakresie podnoszenia regionalnej 
konkurencyjności”. Prelegentem był prof. Antoni Bukaluk z ATR 
w Bydgoszczy, który przedstawił prezentację pt. „System Inno-
wacyjny Kujaw i Pomorza - Propozycja Ulepszenia Regionalnych 
Strategii Innowacji dla Krajów Nowo-Stowarzyszonych”. 

Na seminariach przedstawiono inicjatywy innowacyjne reali-
zowane w naszym regionie: powołanie Regionalnego Centrum 
Innowacyjności, funkcjonowanie Parków Przemysłowych, Inku-
batorów Technologii, Inkubatorów Akademickich, Regionalnego 
Funduszu Poręczeń Kredytowych, Regionalnego Funduszu Ba-
dań i Wdrożeń, Regionalnej Sieci Szerokopasmowej, Regional-
nych Targów Innowacji i Regionalnej Konferencji „Innowacje 
szansą dla regionu”. 

Oprócz warsztatów, w ramach Investor’s Cafe, nasze biuro pro-
wadziło stoisko, na którym prezentowana była oferta inwestycyjna 
i turystyczna regionu kujawsko-pomorskiego. Sesja Otwierająca Open Days
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Za nami prawie trzy lata członkostwa w Unii Europejskiej. 
W ramach ZPORR nasze województwo otrzymało do wyko-
rzystania ponad 141 milionów euro, czyli około 600 milionów 
złotych. Wszystko wskazuje na to, że fundusze te wykorzystamy 
co do złotówki. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostało 
na drogi, środowisko, edukację i ochronę zdrowia oraz rozwój 
zasobów ludzkich. Niemal 330 tysięcy euro dofinansowania
przewidziano na działania informacyjne i promocyjne. Za te 
kwotę organizowano spotkania i szkolenia dla beneficjentów,
realizowano programy telewizyjne, wydawano broszury, biule-
tyny i inne materiały promocyjne.

Do końca tego roku w ramach Priorytetu IV Pomoc techniczna 
ZPORR, działanie 4.3 – Działania Informacyjne i Promocyjne 
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zor-
ganizuje 15 dwudniowych szkoleń oraz 30 spotkań i konferencji 
dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji 
pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Planuje 
się przeszkolenie 200 osób w zakresie ubiegania się o fundusze 
strukturalne, wypełniania wniosku aplikacyjnego, zarządzania pro-
jektem w organizacji oraz z prawa zamówień publicznych. Podczas 
spotkań przekazywane są aktualności ze stanu wdrażania ZPORR 
oraz omawiane są bieżące tematy związane z realizacją Planu Dzia-
łań Komunikacyjnych i Informacyjnych. 

Dla podsumowania tego, co działo się w ZPORR w naszym 
województwie, dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 
zorganizowane zostały trzy subregionalne konferencje. Odbyły się 
one w Chełmży (27 października br.), Lipnie (30 października br.) 
oraz w Świeciu (31 października br.). Przedmiotem spotkań była 
wymiana doświadczeń oraz zaprezentowanie i omówienie inwesty-
cji infrastrukturalnych o znaczeniu drogowym, zdrowotnym oraz 
społecznym, które sfinansowane zostały z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Ponadto przedstawiano 
również kierunki polityki rozwoju regionalnego województwa na lata 
2007-2013. Spotkania te były wprowadzeniem do „Regionalnej Kon-
ferencji Podsumowującej Wdrażanie ZPORR w latach 2004-2006”, 
która odbyła się 3 listopada br. w Dworze Artusa w Toruniu.

Wszelkiego rodzaju spotkania i konferencje przyczyniają się do 
promocji najlepszych praktyk. Dlatego tak duże znaczenie odgrywa-
ją akcje informacyjne, dzięki którym poprawia się przepływ informa-

cji, np. o stopniu wykorzystania funduszy strukturalnych oraz per-
spektywie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przystępując 
do Projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozszerzenie 
działalności informacyjnej nt. PWW”, zainaugurowanego 10 listo-
pada 2005 roku, pragnie przybliżyć potencjalnym beneficjentom
informację o potencjalnych możliwościach sfinansowania inwestycji.
Dlatego też w dobie internetu i komunikacji elektronicznej punkty 
informacyjne nadal odgrywają dużą rolę w procesie informowania. 
Wygrywają często konkurencję z nowoczesnymi mediami ze względu 
na możliwość bezpośredniego kontaktu z konsultantem. 

Do realizacji projektu zaproszono następujące sieci in-
formacyjne:
- Punkty informacyjne przy urzędach marszałkowskich,
- biura zarządzania funduszami europejskimi urzędów wojewódzkich,
- punkty informacyjne EFS przy wojewódzkich urzędach pracy,
- Regionalne Instytucje Finansujące,
- Regionalne Ośrodki Szkoleniowe EFS
- Regionalne Centra Informacji Europejskiej,
- Ośrodki EUROPE-DIRECT w Polsce,
- Regionalne Centra Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
- Centra EURO-INFO w Polsce,
- Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Ośrodki Krajowego Systemu Usług.

Zapraszamy do współpracy:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Rozwoju Regionalnego 
Biuro Promocji i Inicjatyw Europejskich
Pokój 418 B
Tel. 056-62 18 538; Fax 056-62 18 313

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

Dla beneficjentów funduszy strukturalnych szkolenia,
konferencje, biuletyny, programy telewizyjne i punkty informacyjne 

Tak działa promocja

Konferencja w Świeciu

Jan Wadoń, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawia kie-
runki polityki rozwoju regionalnego województwa na lata 2007-2013 na 
konferencji w Świeciu
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Regionalna Konferencja Podsumowująca Wdrażanie ZPORR 
w latach 2004 – 2006 w Województwie Kujawsko-Pomorskim 
odbyła się 3 listopada 2006 r. w Sali Wielkiej Dworu Artusa 
w Toruniu. Spotkanie – prelekcją „ZPORR jako instrument 
wspierania rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego” - otwo-
rzył Marszałek Województwa, Waldemar Achramowicz. 

Celem zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski konferen-
cji była prezentacja oceny i analizy systemu wdrażania w naszym 
województwie projektów współfinansowanych w ramach ZPORR.
Uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń i pr.ezentacji 
najlepszych praktyk. W trakcie spotkania przedstawiono wykonane 

zadania współfinansowane ze środków Zintegrowanego Progra-
mu Rozwoju Regionalnego oraz doświadczenia beneficjentów we
wdrażaniu projektów. Uczestnicy zapoznali się z etapami realizacji 
zadań: INFOBIBNET  (informacja, biblioteka, sieć), rewitalizacji 
zabytków architektury miasta Chełmna,  rozbudowy i przebudowy 
zespołu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we 

Włocławku, a także budowy Regionalnego Centrum Innowacyjno-
ści przy Akademii Techniczno-Rolnczej w Bydgoszczy. 

Ponadto przedstawiono również kierunki polityki rozwoju re-
gionalnego województwa w latach 2007-2013, a w holu na I piętrze 
Dworu Artusa prezentowana była wystawa fotograficzna inwesty-
cji realizowanych w województwie w ramach ZPORR. W trak-
cie konferencji Marszałek Województwa Waldemar Achramowicz 
i wicemarszałek Jan Szopiński wręczyli podziękowania członkom 
Regionalnego Komitetu Sterującego. 

Z danych przedstawionych na spotkaniu wynika, że w naszym 
regionie dzieje się bardzo dobrze. Projekty dofinansowane w ra-
mach ZPORR są w większości sprawnie i szybko realizowane, a na 
konta beneficjentów systematycznie spływają pieniądze z Unii Eu-
ropejskiej. 

Projekty sprawnie realizowane

Spotkanie otworzył marszałek Waldemar Achramowicz

Na konferencję w dworze Artusa zaproszono ok. 300 osób

(od lewej): Artur Janas, z-ca dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, 
Krzysztof Smoczyk, dyr. Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi, An-
drzej Potoczek, z-ca dyr. Departamentu Rozwoju Regionalnego i Jacek 
Kuźniewicz, dyr. Departamentu Wdrażania Programów Regionalnych, 
obaj z Urzędu Marszałkowskiego

Wystawa projektów realizowanych w ramach ZPORR

Kujawsko-Pomorskie w Unii Europejskiej - jak było, jak jest, jak będzie?
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Konkurs wiedzy o ZPORR rozstrzygnięty

Kornel Koronowski z IV Liceum Ogólnokształcącego w Toru-
niu został zwycięzcą „Konkursu wiedzy o ZPORR” dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomor-
skiego, który odbył się 29 września br. w Urzędzie Marszałkow-
skim. Drugie miejsce zajął Dariusz Trojakowski z Zespołu Szkół 
nr 3 w Rypinie, a trzecie Wojciech Kucypera z II Liceum Ogólno-
kształcącego w Inowrocławiu.

Inicjatywę zorganizowania konkursu podjął Zarząd Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego, przy współudziale Kujawsko-Pomor-
skiego Kuratora Oświaty. Celem konkursu była popularyzacja wie-
dzy o Unii Europejskiej i polityce regionalnej oraz przybliżenie 
zagadnień dotyczących priorytetów rozwoju województwa w latach 
2007-2013 w ramach polityki strukturalnej UE. 

Konkurs przeprowadzono w dwóch etapach. Eliminacje rejo-
nowe, w których brało udział 81 uczniów, odbyły się 5 czerwca w 
Toruniu, w Bydgoszczy i we Włocławku. Polegały na rozwiązaniu 
testu 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. 

Najlepszych 35 uczestników eliminacji rejonowych zakwalifi-
kowało się do finału wojewódzkiego, który odbył się 29 września w
Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Najpierw finaliści rozwiązy-
wali test. Dziesięciu, którzy uzyskali z niego najwyższą liczbę punk-
tów, przeszło do ustnej części finału, polegającej na przedstawieniu
prezentacji multimedialnej na temat wybranego projektu realizowa-
nego w województwie kujawsko-pomorskim w ramach ZPORR. 

Do ścisłego finału zakwalifikowali się:

1. Kornel Koronowski, IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu,

2. Dariusz Trojakowski, Zespół Szkół nr 3  w Rypinie,

3. Wojciech Kucypera, II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu,

4. Magdalena Piaskowska, II Liceum Ogólnokształcące w Inowro-
cławiu,

5. Maciej Ziółkowski, II Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy,

6. Piotr Szramkowski, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyj-
nych w Bydgoszczy,

7. Mateusz Jaskólski, Zespół Szkół w Lubrańcu,

8. Michał Kropiewnicki, Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim,

9. Aleksander Chejmanowski, Zespół Szkół w Lubrańcu,

10. Maciej Mazurkiewicz, IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu,

O zwycięstwie zadecydowała suma punktów z testu i z pre-
zentacji. Zdobywca pierwszego miejsca wygrał laptop, drugiego 
– cyfrowy aparat fotograficzny, a trzeciego – miniwieżę. Ponad-
to szkoła, której uczeń zwyciężył, dostała zestaw komputerowy 
z oprogramowaniem. Drobne upominki otrzymali też nauczyciele 
– opiekunowie zdobywców trzech pierwszych miejsc. Nagrody 
wręczono 16 października, na uroczystej sesji Sejmiku Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego. 

Do Unii z laptopem
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Wdrażanie EFS w Kujawsko-Pomorskiem

Kursy dla wszystkich chętnych
(podsumowanie stanu wdrażania działania 2.1, 2.3, 2.4)

Zbliża się koniec perspektywy programowej lat 2004-2006. 
Jest to czas podsumowań wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego w naszym regionie. Od 2004 r. do 31 października 
2006 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił 
16 konkursów na składanie wniosków o dofinansowanie z EFS
w ramach działania 2.1, 2.3, 2.4 Priorytetu II ZPORR. 

W tym okresie Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, z upo-
ważnienia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełnił 
rolę Beneficjenta Końcowego (Instytucji Wdrażającej)- jednostki
odpowiedzialnej za wdrażanie i prawidłową realizację dla działania 
2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 
i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”, 2.3 „Reorientacja zawo-
dowa osób odchodzących z rolnictwa” oraz 2.4 „Reorientacja zawodowa osób 
zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” Priorytetu II Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 Od początku wdrażania ZPORR do 31 października br. w za-
kresie tych działań podpisano 81 umów o dofinansowanie realizacji
projektów na łączną kwotę 43 187 116,85 zł. W wyniku podpisa-
nych umów wsparciem zostanie objętych ponad 21,3 tysiąca osób 
z naszego województwa oraz 43 instytucje (projekty badawcze). 

Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regional-
nego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” 

W ramach tego działania Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 
do 31 października br. podpisał 64 umowy o dofinansowanie z EFS
na łączną kwotę 33 397 634,07 zł. Dzięki projektom realizowa-
nym z działania 2.1 wsparciem zostanie objętych niemal 18,9 ty-
siąca mieszkańców regionu oraz 43 instytucje (projekty badawcze). 
Przedsięwzięcia kierowane są do pracujących osób dorosłych za-
trudnionych na podstawie umowy o pracę, do studentów, rolników 
i domowników, doradców rolniczych, pielęgniarek, pracowników 
policji, zakładów opieki zdrowotnej, nauczycieli.

W ramach działania 2.1 obecnie realizowane są m.in. projekty 
z zakresu szkoleń z agroturystyki, szkoleń komputerowych, języko-
wych, szkoleń na prawo jazdy, szkoleń z księgowości, rachunkowo-
ści, dziedziny kadrowo-płacowej, szkoleń z zakresu lakiernictwa, 

studiów dla pielęgniarek, doradztwa zawodowego na rzecz stu-
dentów oraz projekty badawcze mające na celu monitoring re-
gionalnego rynku pracy i budowę systemu przepływu informacji 
o rynku pracy w Toruniu.

 
Podpisanie nowych umów w ramach działania 2.1
W dniach od 24 do 26 października 2006 r. Wojewódzki Urząd 

Pracy podpisał 20 umów o dofinansowanie realizacji projektu w ra-
mach działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami re-
gionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” 
na kwotę 11 025 527,27 zł. Oznacza to, iż kolejne 4,8 tysiąca osób 

zostanie objętych wsparciem, a wszystkie dostępne środki z alokacji 
2004-2006 na działanie 2.1 ZPORR zostały zakontraktowane.

 Umowy podpisano z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, 
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkołą Kierowców 
Autos, Międzynarodowym Centrum Lakiernictwa Sp. z o. o., Kato-
lickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Toruńskiej, Stowarzy-
szeniem Księgowych w Polsce Oddziałem Okręgowym w Bydgosz-
czy, Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Zarządem 
Głównym w Warszawie, Czernikowskim Stowarzyszeniem na 
Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu "Czyż-nie", Voge-
l&Vogel Arkadiusz Fogel, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej 
- Pomorsko-Kujawskim Centrum Demokracji Lokalnej, Toruńską 
Szkołą Wyższą, F5 Konsulting Sp.z o.o., OXFORDON Szkołą 
Języków Obcych, Conversą Studio Języków Obcych, Centrum 
Szkoleniowym AS Majer, Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekono-
miczną, O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., Szkołą Języka 
Angielskiego Inernational House Bydgoszcz.  

 Lista rankingowa projektów rekomendowanych do realizacji, 
informacje o podmiotach, które podpisały umowy oraz szczegółowe 
informacje o projektach zamieszczone są na stronie internetowej 
WUP: www.wup.torun.pl/efs.

 Elżbieta Rusielewicz, dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, 
podczas podpisywania umowy o dofinansowanie  projektu „Francuskie
popołudnia”
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Działanie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” 
Działanie 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami 
restrukturyzacyjnymi” 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, w ramach Działania 2.3 
„Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”, do 31 paździer-
nika br. podpisał 11 umów o dofinansowanie projektów na łączną

kwotę 4 921 334,10 zł. Dzięki temu wsparciem zostanie objętych 
ponad 1,3 tysiąca osób, w tym: rolnicy, domownicy oraz inne osoby 
zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze po-
zarolniczej.

Z kolei w ramach Działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagro-
żonych procesami restrukturyzacyjnymi” podpisano sześć umów na łącz-
ną kwotę niemal 4,9 tys. zł. Wsparciem zostanie objętych 1130 osób. 
Projekty z tego działania skierowane są do pracowników przemysłu 
i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji i osób zagrożo-
nych utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. 

Obecnie, w ramach Działania 2.4, weryfikacji formalnej podlega
26 wniosków o łącznej wartości: 20 791 653,30 zł , zaś 20 wniosków 
o łącznej wartości: 12 682 264,24 zł. podlega weryfikacji meryto-
rycznej Komisji Oceny Projektów dla działania 2.3 

Z uwagi na to, że wartość złożonych wniosków w odpowiedzi 
na konkursy ogłoszone w edycji 6/2006 w ramach działania 2.3 i 2.4 
kilkukrotnie przekracza kwotę dostępnych funduszy, zakłada się, że 
do końca roku zostaną zakontraktowane pozostałe środki z alokacji 
2004-2006.

Formy wsparcia dostępne dla uczestników projektów w ra-
mach działania 2.3 i 2.4 to szkolenia i kursy mające na celu pod-
niesienie lub nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych
związanych z nowym zawodem (m.in. z zakresu księgowości, 
kadr i płac, obsługi sekretariatu, obsługi kasy fiskalnej, spawania,
obsługi wózków widłowych, obsługi hurtowni, etc), pośrednictwo 
pracy; informacja zawodowa, usługi doradcze w zakresie wyboru 
nowego zawodu.

Szczegółowe informacje na temat projektów współfinansowa-
nych z EFS można uzyskać w Punkcie Informacji i Promocji EFS 
w siedzibie WUP w Toruniu, Szosa Chełmińska 28, 

tel. (0-56) 657 41 30, e-mail: efs@wup.torun.pl.

Akademia Szybkiej Nauki zakończyła realizację projektu z zakresu nauki 
języka angielskiego „Podwyższanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w wo-
jewództwie kujawsko - pomorskim” . Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.1. Ponadto, 
z tego samego działania, Akademia realizuje obecnie dwa kolejne projekty: 
„Doskonalenie kompetencji osobistych” oraz Umiejętności językowe i komunikacyjne 
szansą rozwoju regionu kujawsko – pomorskiego.

W ramach projektu „Doskonalenie kompetencji osobistych” prowadzo-
ne są szkolenia z zakresu technik sprzedaży, negocjacji oraz komunikacji dla 
375 dorosłych osób pracujących. Przedsięwzięcie „Umiejętności językowe 
i komunikacyjne szansą rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego” to z kolei 
szkolenia z zakresu nauki języka angielskiego i niemieckiego - metodą SITA 
- dla 144 osób z regionu.

Dobre praktyki w ramach ZPORR

Kwalifikacje w górę

 Uczestnicy projektu „Podwyższanie  kwalifikacji  zawodowych  
osób pracujących w województwie kujawsko - pomorskim”  pod-
czas zajęć w Akademii Szybkiej Nauki

Profesor Małgorzata Tafil-Klawe, Prorektor ds. Collegium Medium i Adam
Horbulewicz, dyrektor WUP w Toruniu, podczas podpisywania umowy 
o dofinansowanie projektu „Wzrost kwalifikacji zawodowych wśród pra-
cujących pielęgniarek w województwie kujawsko-pomorskim”
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Dlaczego AKN podjął się opracowania i wdrożenia 
projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego?

- Głównym powodem były względy utrzymania konkurencyj-
ności rynkowej względem innych firm szkoleniowych, które za-
częły oferować darmowe szkolenia finansowane z EFS. Kolejnym
motywem była szansa na rozwój przedsiębiorstwa i możliwość 
realizacji szkoleń dla większej grupy osób. Dzięki realizacji projek-
tu AKN zwiększyło liczbę osób zatrudnionych oraz rozbudowało 
strukturę administracyjną firmy. Powstał bowiem zespół odpowie-
dzialny za obsługę projektów. 

Czy sami przygotowaliście wniosek aplikacyjny, czy też 
może korzystaliście z porad firmy konsultingowej ?

- Wnioski aplikacyjne pisaliśmy samodzielnie. Projekty przy-
gotowywane były przez nowo powołany oddział zajmujący się 
pozyskiwaniem funduszy strukturalnych. Oczywiście podczas 
pisania wniosku często konsultowaliśmy się z WUP w Toruniu 

oraz z zaprzyjaźnionymi instytucjami i firmami, które mają już
doświadczenie w pozyskiwaniu środków unĳnych.

Co jest największym sukcesem zarządzanego przez 
Panią projektu?

- Przede wszystkim zadowolenie Beneficjentów Ostatecz-
nych z uczestnictwa w szkoleniach. Mimo, że nauka odbywała 
się po godzinach pracy, a niektóre osoby musiały godzić kurs 

z obowiązkami domowymi, rodzinnymi, wielu uczestników 
złożyło pisemne deklaracje chęci kontynuacji szkoleń. Do-
datkową wartością projektu jest odświeżenie idei kształcenia 
zawodowego u dorosłych osób pracujących. Podczas realizacji 
pierwszego projektu dofinansowanego z EFS, AKN zawsze 
uzyskiwała pomoc w kwestiach problemowych ze strony Be-
neficjenta Końcowego. Obustronne zrozumienie i partnerstwo 
pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu a Akade-
mią Szybkiej Nauki w dużej mierze przyczyniło się do efektyw-
ności wdrożenia projektu.

Co sprawiało największe problemy przy realizacji pro-
jektu?

- Głównym problemem była konieczność stosowania Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. Firmy komercyjne dotychczas nie 
były do tego zobowiązane. Realizacja projektów dofinansowanych
ze środków publicznych, czyli Europejskiego Funduszu Społecz-
nego oraz budżetu państwa, nakładają na podmioty komercyjne 

obowiązek stosowania się do tej ustawy. Złożo-
ność jej zapisów stanowi istotny problem w pra-
widłowej realizacji projektu. Poradziliśmy sobie 
jednak z tymi trudnościami. Po prostu skorzysta-
liśmy z doradztwa prywatnej kancelarii prawnej. 

Jakich rad udzieliłaby Pani osobom, 
które chciałyby podjąć się koordynacji pro-
jektów ?

- Podczas wdrażania projektu najważniejsze 
jest, by nie zatracić się w formalizmach zwią-
zanych z jego realizacją. Ponadto firma apliku-
jąca o środki EFS musi posiadać stabilną sytu-
ację finansową oraz liczyć się z potencjalną ko-
niecznością uruchomienia własnych środków 
finansowych w sytuacji wystąpienia problemów
z uzyskaniem transzy od Instytucji Wdrażającej. 
Istotną sprawą jest również konsekwentne wdra-
żanie mechanizmów administracyjnych oraz 
spełnianie wszelkich wymogów wiążących się 
ze sferą formalną wdrażania projektu. I jeszcze 
jedno: uważam, iż w projekcie powinno się re-
alizować szkolenia, w prowadzeniu których ma 
się już duże doświadczenie 

Czy planujecie Państwo ubiegać się o dofinansowanie
realizacji projektów w przyszłym okresie programowa-
nia ?

- Jak najbardziej. Mamy takie plany, ale na razie nie chcę ich 
zdradzać. Musimy się najpierw dobrze przygotować.

Dziękuję ze rozmowę
rozmawiał Maciej Smolarek

- Uczestnicy kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe mają większe szanse na znalezienie lepszej
pracy- mówi Ewelina Kornowicz, manager projektu realizowanego przez Akademię Szybkiej Nauki

Nie zatracić się w formalizmach

Ewelina Kornowicz, manager projektu „Podwyższanie  kwalifikacji zawodowych osób pracują-
cych w województwie kujawsko - pomorskim”
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Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 
– największe szanse mają inwestycje innowacyjne, generujące nowe miejsca pracy.

Pod koniec 2006 roku małe i średnie przedsiębiorstwa będą 
mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów innowa-
cyjnych w ramach poddziałania 2.2.1 Sektorowego Programu 
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO 
WKP). Do wykorzystania będzie około 680 milionów złotych. 
Przedsiębiorcy już teraz mogą sprawdzić, czy projekt ma szansę 
uzyskać dofinansowanie. Ministerstwo Gospodarki oszacowało,
że uda się dofinansować około 600 projektów inwestycyjnych.

Celem poddziałania 2.2.1 SPO WKP jest poprawa poziomu 
innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspie-
ranie nowych inwestycji polegających na:
• utworzeniu lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, 
• dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie

nowych dodatkowych produktów bądź 
• polegających na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego pro-

cesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. 
Główny nacisk położony będzie na wspieranie nowych inwe-

stycji zwiększających innowacyjność przedsiębiorstw, mierzoną 
stopniem innowacyjności produktów i procesów produkcyjnych. 
Minimalna wartość wsparcia wynosi 500 tysięcy złotych. Na obsza-
rze należącym do województwa kujawsko-pomorskiego dla mikro-
przedsiębiorców i małych przedsiębiorców poziom dofinansowania
wynosi 70 procent wydatków kwalifikujących się do objęcia wspar-
ciem, dla średnich przedsiębiorców – 60 procent.

Cele szczegółowe poddziałania 2.2.1 SPO WKP:
• wzrost nakładów na inwestycje przedsiębiorstw, 
• wzrost wskaźnika innowacyjności przedsiębiorstw, unowocze-

śnienie technologii, 
• wzrost wydajności pracy i poprawa jakości, 
• poprawa stanu środowiska, 
• poszerzenie oferty produktowej i/lub usługowej. 

Przy udzielaniu wsparcia szczególna uwaga będzie poświęcona 
inwestycjom innowacyjnych, generującym nowe miejsca pracy. 
Znajduje to odzwierciedlenie w ocenie merytorycznej składanych 

projektów, gdzie najwyżej punktowane są kryteria dotyczące inno-
wacyjności i wzrostu zatrudnienia. 

Przedsiębiorca zainteresowany składaniem wniosku do po-
działania 2.2.1. powinien wypełnić formularz tzw. WSTĘPNEGO 
PLANU PROJEKTU i przesłać pocztą elektroniczną pod adres 
punktu konsultacyjnego przy Regionalnej Instytucji Finansującej, 
działającej w województwie, gdzie będzie miała miejsce inwestycja. 
Formularz do prekwalifikacji wraz z instrukcją wypełniania moż-
na znaleźć na stronie http://www.parp.gov.pl/strukturalny8.html. 
Dla projektów realizowanych na terenie województwa kujawsko-
-pomorskiego formularz należy przesłać na adres pk@tarr.org. pl. 
Punkty konsultacyjne będą przeprowadzały ocenę bezpłatnie. Kon-
sultanci, najpóźniej po 10 dniach, poinformują przedsiębiorcę czy 
ma szansę uzyskać wsparcie na swój projekt, czy też musi jeszcze 
nad nim popracować. 

Celem prekwalifikacji, czyli oceny wstępnych planów projek-
tów, jest sprawdzenie, czy projekt inwestycyjny jest zgodny z za-
łożeniami programu oraz czy przedsiębiorca ma szanse otrzymać 
wymaganą liczbę punktów w ocenie merytorycznej i uzyskać dofi-
nansowanie. Pozwoli to przedsiębiorcom uniknąć niepotrzebnych 
kosztów związanych z przygotowaniem pełnych wersji wniosków, 
które mają bardzo niewielkie szanse bądź wręcz nie mogą zostać 
dofinansowane.

Niniejsza prekwalifikacja nie jest obowiązkowa oraz nie stanowi
podstawy do roszczeń w przypadku, gdy ocena projektu dokonana 
na postawie ostatecznej dokumentacji projektowej będzie różnić się 
od oceny Wstępnego planu projektu. 

Wstępny harmonogram naboru wniosków:
1. Ogłoszenie naboru wniosków - 16 listopada 2006 (pod warun-

kiem wejścia w życie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Go-
spodarki w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej
w ramach SPO WKP); 

2. Zakończenie prekwalifikacji - 15 grudnia 2006;
3. Zakończenie naboru wniosków (możliwość usuwania uchybień for-

malnych we wnioskach złożonych najpóźniej na 7 dni przed terminem 
tj. 5.01.2007) - 12 stycznia 2007. 

Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej (K-PSI) podpisał z wykonawcami 
umowy dotyczące rozbudowy regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej. 
Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
ZPORR. Wykonawcą kolejnego etapu prac jest Konsorcjum Solidex/Ericsson, zaś 
rolę działającego w imieniu K-PSI inspektora projektu pełni Crowley Infrastructure 
Development Group. Kontrakt opiewa na 52 miliony złotych. Zostanie zrealizowany 
w połowie 2007 roku. Wartość całego projektu „Budowa regionalnej szerokopasmowej 
sieci teleinformatycznej w województwie kujawsko-pomorskim” to 76 milionów 
złotych, z czego 29 milionów to wkład samorządu województwa. 

Szybszy i tańszy dostęp do informacji

Kpsi – podpisanie umowy



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

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

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

Adresy instytucji 
zaangażowanych we wdrażanie ZPORR

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

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

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




