
Szanowni Paƒstwo

Podj´cie jakiegokolwiek dzia∏ania musi poprzedziç wytyczenie celu i zapewnienie Êrodków
s∏u˝àcych jego osiàgni´ciu. 
Naszym celem jest rozwój regionu, realizowany w oparciu o Narodowy Plan Rozwoju 
i Strategi´ Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ârodkami temu
s∏u˝àcymi sà fundusze strukturalne przeznaczone na realizacj´ polityki regionalnej paƒstwa,
przyznawane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Gospodarczy rozwój ca∏ego regionu jest mo˝liwy poprzez tworzenie warunków wzrostu
konkurencyjnoÊci i równoczesne przeciwdzia∏anie marginalizacji niektórych obszarów. I to
w∏aÊnie sà najwa˝niejsze kryteria, które muszà byç spe∏nione, by zapewniç regionowi
zrównowa˝ony rozwój. Region to ˝ywy organizm, którego kondycja jest uzale˝niona od
prawid∏owego funkcjonowania wszystkich komórek.
Biuletyn Informacyjny ZPORR, którego pierwszy numer Paƒstwu przekazujemy, ma pe∏niç
funkcj´ przewodnika po funduszach „zporrowskich”, oferujàc jak najszerszà i tym samym
przydatnà informacj´.



Fundusze strukturalne w Polsce.
ZPORR w Kujawsko-Pomorskim

Fundusze strukturalne sà podstawowym instru-
mentem polityki regionalnej Unii. Polityka ta po-
zostaje w gestii w∏adz krajów cz∏onkowskich,
odpowiedzialnych w zwiàzku z tym za harmonijny
rozwój regionalny. Istota polityki regionalnej reali-
zowanej na szczeblu narodowym sprowadza si´ do
zmniejszania ró˝nic w rozwoju poszczególnych
regionów. Ró˝nice te sà efektem dzia∏ania w prze-
sz∏oÊci szeregu czynników o ró˝nym charakterze
(geograficznym, politycznym, spo∏ecznym i gospo-
darczym). Czynniki powy˝sze doprowadzi∏y do
koncentracji aktywnoÊci gospodarczej w jednych
regionach kosztem innych. Przyczyni∏o si´ to do
bogacenia si´ regionów dobrze rozwini´tych go-
spodarczo i ubo˝enia regionów s∏abszych, pocià-
gajàc za sobà pog∏´bienie istniejàcych dotychczas
ró˝nic w poziomie regionalnym kraju.

Jak czytamy w Zintegrowanym Programie Opera-
cyjnym Rozwoju Regionalnego przystàpienie Polski
do Unii Europejskiej stwarza nowe mo˝liwoÊci dla
polityki regionalnej. AtrakcyjnoÊç polskiej przestrze-
ni terytorialnej w konkurowaniu o nowe inwestycje,
a tym samym podwy˝szanie poziomu ˝ycia miesz-
kaƒców danego regionu zostanie poddana bezpre-
cedensowej w historii próbie. W jaki sposób Polska,
jako nowy cz∏onek Unii Europejskiej, odpowie na
czekajàce jà wyzwanie zale˝y od kilku czynników. Po
pierwsze od polityki makroekonomicznej i struktu-
ralnej w skali ogólnokrajowej, po drugie strategii
rozwoju wdra˝anej na poziomie regionalnym i po
trzecie od poprawy efektywnoÊci wykorzystania
dost´pnych zasobów zarówno na szczeblu ogólno-
krajowym i regionalnym, m.in., poprzez dalszà 
decentralizacj´ i dekoncentracj´ uprawnieƒ w∏adz
publicznych.

W realizacj´ ZPORR zostanie zaanga˝owanych
4230,1 mln euro, w tym ze strony funduszy struk-
turalnych – 2968,5 mln euro. Wg szacunków, w latach
2004–2006, na realizacj´ celów polityki struktural-
nej w Polsce, bioràc pod uwag´ dwa podstawowe
fundusze – ERDF i EFS – zostanie przeznaczone:

– 85,2 % na ERDF – co stanowi wartoÊciowo
2530,1 mln euro,

– 14,8 % na EFS – co stanowi wartoÊciowo
438,4 mln euro.

Dofinansowanie zarówno z ERDF, jak i EFS mo˝e
wynieÊç maksymalnie do 75 % kwalifikujàcego si´
kosztu. Jednak˝e w przypadku, gdy inwestycje
infrastrukturalne b´dà generowa∏y znaczàcy zysk,
dofinansowanie to ulegnie zmniejszeniu do 50 %.

Dla województwa kujawsko-pomorskiego przy-
pada 141,9 tys. euro, w tym na Priorytet I – 81,6
tys. euro, Priorytet II – 23,1 tys. euro i na Priorytet
III – 37,2 tys. euro.

Dost´pne Êrodki 
w rozbiciu na Priorytety i Dzia∏ania
Priorytet I
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s∏u-
˝àcej wzmacnianiu konkurencyjnoÊci regionów
– 81,57 mln euro ogó∏em
1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego uk∏adu

transportowego – 36,92 mln euro
1.1.1 Infrastruktura drogowa
1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego

1.2 Infrastruktura ochrony Êrodowiska – 11,85 mln
euro

1.3 Regionalna infrastruktura spo∏eczna – 13,29 mln
euro
1.3.1 Infrastruktura edukacyjna
1.3.2 Infrastruktura ochrony zdrowia

1.4 Rozwój turystyki i kultury – 8,24 mln euro
1.5 Infrastruktura spo∏eczeƒstwa informacyjnego –

11,27 mln euro
Priorytet III
Rozwój lokalny – 37,18 mln euro ogó∏em 
3.1 Obszary wiejskie – 19,7 mln euro
3.2 Obszary podlegajàce restrukturyzacji – 6,28 mln

euro
3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemys∏o-

we i powojskowe – 4,06 mln euro
3.4 Mikroprzedsi´biorstwa – 1,84 mln euro
3.5 Lokalna infrastruktura spo∏eczna – 5,3 mln euro

3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i spor-
towa

3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

Beneficjenci mogà otrzymaç wsparcie na reali-
zacj´ konkretnych projektów, o ile projekty te b´dà
zgodne z celami odpowiedniego dzia∏ania ZPORR,
jak równie˝ b´dà przewidziane jako mo˝liwe do
realizacji w ramach danego dzia∏ania. Beneficjenci
starajàcy si´ o dofinansowanie z funduszy struktu-
ralnych muszà wype∏niç wniosek aplikacyjny o to
dofinansowanie, który sk∏adajà, wraz z wymaga-
nymi procedurà za∏àcznikami, do Urz´du Marsza∏-
kowskiego, w ramach którego realizowany b´dzie
projekt.

Szczegó∏owe informacje na temat zasad przygo-
towania projektu i sporzàdzania za∏àczników za-
warte sà w Podr´czniku wdra˝ania procedur ZPORR
w latach 2004–2006.

A zatem, na poczàtku procesu przygotowania
wniosku o wspó∏finansowane projektów z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF)
najwa˝niejszy jest pierwszy kontakt z w∏aÊciwym
Urz´dem Marsza∏kowskim oraz dok∏adne zapoz-
nanie si´ z Uzupe∏nieniem ZPORR. Wszelkich 
informacji dotyczàcych programu oraz wype∏niania
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wniosku udzielajà pracownicy odpowiednich de-
partamentów lub wydzia∏ów w Urz´dach Marsza∏-
kowskich. Informacje na temat ZPORR, podr´cznik
wdra˝ania procedur, czy wzory wniosku aplikacyj-
nego wraz z instrukcjami wype∏niania wniosku
znajdujà si´ na stronach internetowych MGiP.

Propozycje projektów ubiegajàcych si´ o wspar-
cie z ERDF w ramach ZPORR muszà zostaç przy-
gotowane w formie standardowego wniosku apli-
kacyjnego. Wniosek taki musi byç wype∏niony
zgodnie z instrukcjà jego wype∏nienia. Do wniosku
konieczne jest do∏àczenie wymaganych, dla da-
nego projektu, za∏àczników.

Obserwujàc proces identyfikacji potencjalnych
propozycji projektowych do ZPORR, mo˝na pokusiç
si´ o stwierdzenie, ˝e nie wszystkie podmioty zdajà
sobie jeszcze spraw´ ze skali wyzwania, jakie niesie
za sobà wejÊcie w zupe∏nie inny mechanizm finan-
sowania inwestycji z funduszy strukturalnych.
Dlatego te˝ w wielu przypadkach zauwa˝a si´, ˝e
niektórzy beneficjenci patrzà na fundusze struktu-
ralne jak na instrument finansowania bie˝àcych
potrzeb. Nale˝y pami´taç, ˝e fundusze strukturalne
majà na celu kreowanie warunków do szybkiego 
i efektywniejszego rozwoju, a nie zast´powaç kra-
jowe Êrodki finansowe kierowane na za∏atwianie
bie˝àcych potrzeb.

W odniesieniu do pierwszego – niewystarczajàcy
opis zadania – nale˝y pami´taç, ˝e z opisu powin-
na wynikaç koniecznoÊç jego realizacji. Cel ogólny
projektu powinien byç zbie˝ny z jednym lub wielo-
ma celami dzia∏ania i celami czàstkowymi opisa-
nymi dla ka˝dego dzia∏ania. Ponadto nale˝y pre-
cyzyjnie opisaç dzia∏ania podejmowane w ramach
projektu. Bardzo wa˝ne jest to, aby sobie uÊwiado-
miç, i˝ ka˝dy projekt jest interwencjà w stan obecny,
która poprzez wykonanie szeregu czynnoÊci (tego,
co naprawd´ projekt finansuje), dostarcza spo∏e-
czeƒstwu pewien produkt. Powstanie produktu i od-
danie go w r´ce spo∏ecznoÊci powoduje dla rozpa-
trywanej przez nas grupy docelowej pewne rezul-
taty, wype∏nia ich niezaspokojone dotàd potrzeby,
realizujàc cel bezpoÊredni projektu. Zmiana stanu
obecnego, spowodowana realizacjà projektu
powoduje równie˝ szereg oddzia∏ywaƒ na szerszà
ni˝ grupa docelowa grup´ spo∏ecznà. Oddzia∏ywa-
nia te – zwykle w bardziej d∏ugoterminowej pers-
pektywie 3–5 lat – przyczyniajà si´ do poprawy
warunków spo∏eczno-ekonomicznych szerszej grupy
spo∏ecznej realizujàc cele ogólne projektu.

Cz´stym b∏´dem jest tak˝e konstrukcja tabeli
bud˝etowej. Dane, które nale˝y w nich umieÊciç
muszà byç zgodne z harmonogramem realizacji
projektu, a ich wzajemna spójnoÊç musi zostaç
zachowana. Wyraênie nale˝y rozdzieliç rodzaje
kosztów z uwzgl´dnieniem ich kwalifikowalnoÊci.
Tabela ilustrujàca profil wydatkowania Êrodków

musi byç zgodna z wydatkami odnoszàcymi si´ do
kosztów kwalifikowanych. Odnoszàc si´ do wskaê-
ników monitoringu nale˝y szczególnie zwróciç
uwag´ na ich realnoÊç, mo˝liwoÊç pozyskiwania 
i mierzalnoÊç. Powinny one odnosiç si´ do celów
przyj´tych dla projektu, ilustrowaç efekty jego reali-
zacji oraz wp∏yw na otoczenie. Dlatego te˝ tak
wa˝ny jest jeden z za∏àczników, mianowicie stu-
dium wykonalnoÊci, które jest obecnie obligato-
ryjne dla wszystkich projektów.

Bardzo cz´sto w punktach dotyczàcych zgod-
noÊci projektu z politykà ochrony Êrodowiska, 
z politykà równych szans czy z politykà spo∏e-
czeƒstwa informacyjnego zaznacza si´ tylko jeden
z podanych wariantów. Niestety w tych punktach,
poza wyborem jednego z mo˝liwych wariantów
odpowiedzi, nale˝y równie˝ krótko uzasadniç dany
wybór, w polu poni˝ej tabeli.

W wielu przypadkach, trudnoÊci nastr´cza
kwestia promocji projektu. Dzia∏ania informacyjne 
i promocyjne dotyczàce interwencji z Funduszy
Strukturalnych majà na celu podniesienie znaczenia
oraz zwi´kszenie przejrzystoÊci inicjatyw realizowa-
nych przez Uni´ Europejskà, a tak˝e majà one umo˝-
liwiç wytworzenie spójnego obrazu tych dzia∏aƒ we
wszystkich paƒstwach cz∏onkowskich. Nale˝y, zatem
zamieÊciç krótki opis sposobów promocji inter-
wencji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach projektu, bioràc pod uwag´ za-
pisy Rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1159/2000/WE
z 30 maja 2000 r. w sprawie Êrodków informacyj-
nych i promocyjnych stosowanych przez Kraje Cz∏on-
kowskie odnoÊnie pomocy z funduszy struktural-
nych. Projekty realizowane przy wspólfinansowaniu
ze Êrodków Unii Europejskiej powinny byç ozna-
czane specjalnymi tablicami informacyjnymi, a po
zakoƒczeniu robót tablicami pamiàtkowymi. Mate-
ria∏y opisujàce dzia∏ania (broszury, foldery czy listy
informacyjne) powinny byç oznaczone w okreÊlony
sposób. Podobnie przy organizowaniu spotkaƒ infor-
macyjnych zwiàzanych z projektami nale˝y w od-
powiedni sposób zaznaczyç udzia∏ wspólnotowy.

S∏owniczek:
Produkt to bezpoÊredni, materialny efekt reali-

zacji przedsi´wzi´cia mierzony konkretnymi wiel-
koÊciami. Produktem w rozumieniu projektu mo˝e
byç, zatem droga, most, system zaopatrzenia miej-
scowoÊci w wod´ itp.

Rezultat to bezpoÊredni wp∏yw uzyskanego
produktu na otoczenie spo∏eczno-ekonomiczne
(oszcz´dnoÊç kosztów i czasu, wzrost populacji ob-
j´tej us∏ugami, spadek poziomu zanieczyszczeƒ itp.)
Przyk∏adowo: jeÊli celem projektu jest poprawa
stanu Êrodowiska naturalnego, to wskaêniki moni-
toringu muszà obrazowaç stopieƒ realizacji tego
celu w wyniku projektu.
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Urzàd Marsza∏kowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
– Instytucja Wdra˝ajàca w ramach ZPORR

Problematykà wdra˝ania ZPORR w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim zajmuje si´ Departament
Wdra˝ania Programów Regionalnych oraz Departa-
ment Rozwoju Regionalnego Urz´du Marsza∏kow-
skiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
które zosta∏y utworzone przez zarzàd wojewódz-
twa 1 grudnia 2003 r. Zosta∏y one wyodr´bnione 
z istniejàcego wczeÊniej Departamentu Polityki
Regionalnej i Gospodarki Przestrzennej, który
zajmowa∏ si´ kontraktem wojewódzkim, uzgod-
nieniami inwestycji z planem zagospodarowania
przestrzennego województwa, aktywizacjà gospo-
darczà regionu, a tak˝e Programem Phare SpójnoÊç
Spo∏eczno-Gospodarcza (SSG).

Departament Rozwoju Regionalnego ma za za-
danie kszta∏towanie polityki rozwoju regionalnego
oraz wspó∏prac´ z Instytucjà Zarzàdzajàcà ZPORR.
W sk∏ad departamentu wchodzà 4 biura:

– Biuro Programowania
– Biuro Analiz Strategicznych
– Biuro Promocji i Inicjatyw Europejskich
– Biuro Zagospodarowania Przestrzennego

Do zadaƒ departamentu nale˝à w szczególnoÊci:
W zakresie programowania:
• koordynowanie problematyki programowania 

i planowania strategicznego,
• wspó∏prac´ z instytucjà zarzàdzajàcà ZPORR 

w zakresie przygotowania Komponentu Regio-
nalnego ZPORR,

• koordynacja w zakresie przygotowania progra-
mów rozwoju lokalnego przez gminy i powiaty.

W zakresie analiz strategicznych:
• prowadzenie badaƒ i analiz dotyczàcych sytuacji

spo∏eczno-gospodarczej w województwie,
• przygotowanie rocznych i kwartalnych raportów

z wdra˝ania Komponentu Regionalnego ZPORR
w oparciu o system SIMIK,

• wspó∏praca przy przygotowywaniu raportów
ewaluacyjnych,

• formu∏owanie wniosków do planowania strate-
gicznego.

W zakresie promocji i inicjatyw europejskich:
• koordynacja szkoleƒ zwiàzanych z wykorzysta-

niem funduszy pomocowych,
• wspomaganie pracy zespo∏u ds. wdra˝ania planu

dzia∏aƒ komunikacyjnych i informacyjnych,

Oddzia∏ywaniem jest d∏ugofalowa konsekwen-
cja osiàgni´tego produktu, wykraczajàca poza natych-
miastowe efekty dla bezpoÊrednich beneficjentów.
Przyk∏adowo: zmniejszenie liczby wypadków drogo-
wych, zmiany strumienia ruchu pojazdów, poprawa
poszczególnych parametrów stanu Êrodowiska na-
turalnego itp. 

Koszty kwalifikowane to koszty, które b´dà
faktycznie poniesione, b´dà niezb´dne do realizacji
projektu, b´dà udokumentowane oraz poniesione
najwczeÊniej 1 stycznia 2004 r., ale nie póêniej ni˝
termin obowiàzywania umowy podpisanej przez

beneficjenta koƒcowego z Instytucjà PoÊredniczàcà.
W ˝adnym przypadku wydatek nie mo˝e byç ponie-
siony póêniej ni˝ 31 grudnia 2008 r. 

Nale˝y tu dok∏adnie okreÊliç rodzaje kosztów,
które kwalifikujà si´ do finansowania z ERDF oraz
koszty, które nie podlegajà finansowaniu z tego
funduszu. Przy udzielaniu odpowiedzi na te pytania
nale˝y braç pod uwag´ zapisy Rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 1145/2003 z 27 VI 2003 r. zmienia-
jàce rozporzàdzenie (WE) nr 1685/2000 w odniesie-
niu do zasad kwalifikowania do wspó∏finansowania
z funduszy strukturalnych.
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• opracowywanie sprawozdaƒ dot. Informacji 
i Promocji ZPORR na terenie województwa,

• prowadzenie punktu kontaktowego ZPORR
• koordynacja projektów wspólnotowych INTERREG

i EQUAL,
• prowadzenie spraw zwiàzanych z budowaniem

struktur partnerstwa regionalnego i lokalnego.
W zakresie zagospodarowania przestrzennego:
• aktualizacja planu zagospodarowania przestrzen-

nego,

• opracowania zwiàzane z rozwojem przestrzennym,
• koordynacja polityki przestrzennej województwa

z politykami przestrzennymi samorzàdów lokal-
nych,

• prowadzenie spraw zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architekto-
nicznej.

Departament Wdra˝ania Programów Regio-
nalnych koordynuje prace nad wdra˝aniem ZPORR 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
W sk∏ad departamentu wchodzi 6 biur:

– Biuro Wyboru Projektów
– Biuro Wdra˝ania Projektów
– Biuro ds. Obs∏ugi RKS
– Biuro Nadzoru Inwestycyjnego
– Biuro Kontraktu Wojewódzkiego i Phare
– Biuro Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego

Do zadaƒ departamentu nale˝à w szczególnoÊci:
W zakresie obs∏ugi RKS:
• przygotowanie obrad i obs∏uga techniczna RKS,
• zamawianie niezb´dnych ekspertyz.
W zakresie wyboru projektów:
• prowadzenie punktu przyj´ç wniosków,
• dokonywanie oceny kompletnoÊci z∏o˝onych

wniosków,
• ocena zgodnoÊci ze strategià rozwoju województwa

i innymi dokumentami programowymi samorzàdu,
• ocena w∏aÊciwego przedstawienia kosztów kwa-

lifikowanych,
• przekazywanie wniosków spe∏niajàcych kryteria

do sekretariatu RKS,
• wprowadzanie danych do systemu SIMIK,

• prowadzenie punktu informacyjnego dla poten-
cjalnych beneficjentów.

W zakresie wdra˝ania projektów:
• sprawdzanie kopii faktur wraz z potwierdzeniem

faktycznoÊci wydatków,
• dokonywanie oceny kwalifikowalnoÊci prezen-

towanych w fakturach wydatków,
• przesy∏anie do Instytucji PoÊredniczàcej w zarzà-

dzaniu komponentem wojewódzkim ZPORR kopii
faktur,

• zwracanie si´ o refundacj´ poniesionych wydatków,
• przechowywanie dokumentacji zwiàzanej z reali-

zacjà projektów,
• prowadzenie monitoringu oraz przygotowywanie

raportów okresowych,
• przeprowadzanie kontroli realizowanych projek-

tów i dokonywanie okresowej analizy ryzyka
powodzenia projektu.

W zakresie nadzoru inwestycyjnego:
• przygotowanie i koordynacja realizacji wielolet-

niego planu inwestycyjnego samorzàdu woje-
wództwa oraz jego aktualizacja

• opracowanie umów i aneksów na przekazywanie
dotacji z bud˝etu samorzàdu

• rozliczanie zrealizowanych i oddanych do u˝ytku
zadaƒ inwestycyjnych

• przeprowadzanie kontroli problemowych

Departament Rozwoju Regionalnego
Urzàd Marsza∏kowski

Województwa Kujawsko-Pomorskiego
pl. Teatralny 2, 87-100 Toruƒ

tel. (56) 62 18 320, fax. (56) 62 18 493
fundusze@kujawsko-pomorskie.pl 

Dyrektor: Jan Wadoƒ
Wicedyrektor: Andrzej Potoczek

Biuro Programowania
dr Jan Stachowski – kierownik biura, tel. (56) 62 18 476

Biuro Analiz Strategicznych
dr Jolanta Konkel – kierownik biura, tel. (56) 62 18 401

Biuro Promocji i Inicjatyw Europejskich 
dr El˝bieta Sobolewska – kierownik biura, tel. (56) 62 18 261

Biuro Zagospodarowania Przestrzennego
Zbigniew Wajer, tel. (56) 62 18 406

Od lewej: Jan Stachowski, Bartosz Duszyƒski, Alicja Dworzaƒska, Jan
Wadoƒ – dyrektor departamentu, Andrzej Potoczek – wicedyrektor depar-
tamentu, dr El˝bieta Sobolewska, Zbigniew Wajer, dr Jolanta Konkel, Iwona Król,
Marta Fidrysiak, Bart∏omiej Dahm, Gabriela Gorbaczew, Justyna Kowalska,
Kamila Sokó∏, Rafa∏ Modrzewski. 
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Kujawsko-Pomorski Urzàd Wojewódzki 
– Instytucja PoÊredniczàca w ramach ZPORR

W ramach systemu wdra˝ania Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
w ka˝dym z szesnastu województw funkcjonuje
Instytucja PoÊredniczàca. Rol´ Instytucji PoÊred-
niczàcych pe∏nià Wojewodowie. 

Do zadaƒ Wojewody jako Instytucji PoÊredni-
czàcej w ramach ZPORR nale˝y m.in.: 

• zawieranie umów na finansowanie projektów 
• obs∏uga i dokumentowanie przep∏ywów finan-

sowych
• monitorowanie i raportowanie programu
• bie˝àca kontrola realizowanych projektów
• ewaluacja programu.

W Kujawsko-Pomorskim Urz´dzie Wojewódzkim
zadania zwiàzane z wdra˝aniem ZPORR realizuje
Biuro Zarzàdzania Funduszami Europejskimi. W sk∏ad
Biura wchodzà trzy oddzia∏y:

1. Oddzia∏ Weryfikacji i Potwierdzania P∏atnoÊci 
Oddzia∏ ten zajmuje si´, m.in., weryfikacjà doku-
mentów finansowych przed∏o˝onych przez
beneficjentów koƒcowych, sporzàdza zbiorcze
wnioski o refundacj´ wydatków w komponencie
wojewódzkim ZPORR dla Instytucji Zarzàdzajàcej
oraz nadzoruje wykorzystanie dotacji. Oddzia∏
wspó∏pracuje z zespo∏em ds. obs∏ugi kasowej 
w Wydziale Finansów i Bud˝etu w zakresie prze-
kazywania kwot refundacji na rachunki bene-
ficjentów koƒcowych.

Kontakt: tel. (052) 3497727, 
e-mail: bzfe_hernet@uwoj.bydgoszcz.pl 

2. Oddzia∏ Realizacji i Kontroli Projektów 
Jednostka ta odpowiada za przygotowanie
umów Wojewody z beneficjentami na finanso-
wanie projektów. Prowadzi te˝ rejestry zawartych
ju˝ umów. Do jej zadaƒ nale˝y tak˝e kontrola

• przygotowanie harmonogramów rzeczowo-finan-
sowych dla realizowanych zadaƒ

• sprawdzanie dokumentów finansowych b´dàcych
podstawà do uruchamiania Êrodków

W zakresie kontraktu wojewódzkiego i Phare:
• przyjmowanie i weryfikowanie wniosków bene-

ficjentów ze Êrodków kontraktu
• przygotowanie umów wykonawczych z instytucjà

zarzàdzajàcà
• przygotowanie wniosków o refundacj´ poniesio-

nych wydatków
• prowadzenie monitoringu rzeczowo-finansowego

W zakresie Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego:
• prowadzenie punktu przyj´ç wniosków na reali-

zacj´ projektów od potencjalnych Odbiorców
Ostatecznych (Projektodawców), 

• dokonywanie oceny kompletnoÊci wniosków
z∏o˝onych na realizacj´ projektów, 

• prowadzenie bazy danych potencjalnych projek-
tów kwalifikujàcych si´ do wspó∏finansowania 
z funduszy strukturalnych w regionie,

• prowadzenie wyrywkowych kontroli sprawdzajà-
cych faktycznoÊç wydatków opisanych przedsta-
wianymi fakturami.

Departament Wdra˝ania Programów Regionalnych Urzàd
Marsza∏kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruƒ
tel. (056) 62 18 416, fax. (056) 62 18 213

fundusze@kujawsko-pomorskie.pl

Dyrektor: Jacek Kuêniewicz
Wicedyrektor: Tomasz Kruszyƒski

Biuro Wyboru Projektów
Kamila Radziecka – kierownik biura, tel. (056) 62 18 554

Biuro Wdra˝ania Projektów
Jolanta Ciak – kierownik biura, tel. (056) 62 18 367

Biuro EFS
Micha∏ OrganiÊciak – kierownik biura, tel. (056) 62 18 554

Biuro Nadzoru Inwestycyjnego
Ryszard Der´gowski – kierownik biura, tel. (056) 62 18 451

Biuro ds. Obs∏ugi RKS
Iwona Jaszczuk, tel. (56) 62 18 416

Biuro ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Phare
Bo˝ena Szatkowska – kierownik biura, tel. (056) 62 18 512

Od lewej: Jacek Kuêniewicz – dyrektor departamentu, Stefan Baca,
Agnieszka ¸ukowska-Janeczek, Anna Sàsiadek, Tomasz Kacprzak, Kamila
Radziecka, Iwona Jaszczuk, Ryszard Der´gowski, Jolanta Ciak, Lidia Gnaciƒska,
Tomasz Kruszyƒski – z-ca dyrektora, Anna Sikora, Monika Walecka-Go∏asz, Artur
Krzewiƒski, Pawe∏ Krawaƒski.



poprawnoÊci stosowanych przez beneficjentów
procedur, nadzór realizacji operacji finansowych
w ramach projektów oraz przygotowywanie
raportów o ewentualnych nieprawid∏owoÊciach.
Oddzia∏ Realizacji i Kontroli Projektów przed-
k∏ada Instytucji Zarzàdzajàcej ZPORR wnioski 
w zakresie Pomocy Technicznej.

Kontakt: tel. (052) 3497729, 
e-mail: bzfe_jenek@uwoj.bydgoszcz.pl

3. Oddzia∏ Monitoringu i Raportowania 
Oddzia∏ zajmuje si´ przygotowywaniem okreso-
wych i rocznych raportów monitorowania kom-
ponentu wojewódzkiego ZPORR, sporzàdza
tak˝e koƒcowy raport z jego realizacji. Do zadaƒ
oddzia∏u nale˝y tak˝e, m.in., przygotowanie
rocznej i wieloletniej prognozy wydatków oraz
formu∏owanie wniosków o potrzebie realokacji
Êrodków w ramach komponentu wojewódzkiego
ZPORR. Oddzia∏ obs∏uguje sekretariat Kujawsko-
Pomorskiego Komitetu Monitorujàcego Kontrakt
Wojewódzki.

Kontakt: tel. (052) 3497739,
e-mail: polreg@uwoj.bydgoszcz.pl

Kontakt:
Biuro Zarzàdzania Funduszami Europejskimi
Kujawsko-Pomorski Urzàd Wojewódzki 
w Bydgoszczy
ul. Jagielloƒska 3, 85-950 Bydgoszcz
tel. (052) 34 97 740, fax. (052) 34 97 742 
polreg@uwoj.bydgoszcz.pl
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Od lewej: Maksymilian Wolarz, Kinga Andrzejewska, Jakub Jarzyna,
Magdalena Winter, Krystyna Woêniak, Maria Hernet, Anna Kawalerska, Krzysztof
Smoczyk, Monika Kuchciƒska, Beata Âcigocka-M∏ocicka, Agnieszka Waszak, Piotr
Miko∏ajczak, Maria Jenek, Hanna Kaczmarek, Bogdan Kugler, Rafa∏ Lewandowski

Biuro Zarzàdzania Funduszami Europejskimi 
w strukturze Kujawsko-Pomorskiego Urz´du Wojewódzkiego 
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Projekty wdro˝one do realizacji
w ramach ZPORR

Po dokonaniu weryfikacji oraz zaopiniowaniu
przez Regionalny Komitet Sterujàcy, Zarzàd
Województwa wybra∏ do realizacji projekty spe∏nia-
jàce kryteria formalne i merytoryczne.

W zwiàzku z tym dnia 8 wrzeÊnia br. Wojewoda
Kujawsko-Pomorski podpisa∏ pierwsze umowy na
przekazywanie Êrodków finansowych UE w ramach
realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w województwie
kujawsko-pomorskim na ogólnà kwot´ 38 123 694 z∏,
z czego 27 984 108 z∏ stanowià Êrodki z Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego (EFS) i Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
a 10 139 586 z∏ Êrodki z bud˝etu paƒstwa.

Podpisane umowy przewidujà: 

• finansowanie w 2004 r. przez Uni´ Europejskà
dzia∏aƒ Priorytetu 2. – „Wzmocnienie rozwoju
zasobów ludzkich w regionach” Êrodkami z Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego (EFS) w ∏àcznej
kwocie 25 917 912 z∏ i wspó∏finansowanie tych
dzia∏aƒ Êrodkami bud˝etu paƒstwa w ∏àcznej
kwocie 9 450 854 z∏,

• finansowanie w 2004 r. przez Uni´ Europejskà
dzia∏ania 3.4 „Mikroprzedsi´biorstwa” w ramach 
Priorytetu 3. – „Rozwój lokalny” Êrodkami z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ∏àcznej kwocie 2 066 196 z∏ i wspó∏finanso-
wanie tego dzia∏ania Êrodkami bud˝etu paƒstwa
w ∏àcznej kwocie 688 732 z∏.

Powy˝sze umowy dotyczà:

1. Organizacji szkoleƒ dla pracujàcych osób do-
ros∏ych podwy˝szajàcych lub dostosowujàcych
kwalifikacje zawodowe do potrzeb rynku pracy,
w tym w zakresie nauki j´zyków obcych oraz
wykorzystania technik informacyjnych i komuni-
kacyjnych, szkoleƒ podwy˝szajàcych kwalifikacje
doradców rolniczych, szkoleƒ dla rolników i ich
domowników w zakresie podejmowania dodat-
kowej dzia∏alnoÊci zbli˝onej do rolnictwa, us∏ug
doradczych dla rolników w zakresie dzia∏alnoÊci
zbli˝onej do rolnictwa, praktycznej nauki zawodu
dla uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych, praktyk
zawodowych dla studentów szkó∏ wy˝szych, na
kierunkach gdzie nie sà one obligatoryjne, orga-
nizacji seminariów, spotkaƒ i warsztatów z za-
kresu zatrudnienia i kszta∏cenia – 5 721 774 z∏ 
z EFS + 1 907 258 z∏ z bud˝etu paƒstwa.

2. Stypendiów dla uczniów – 5 959 011 z∏ z EFS 
+ 2 797 887 z∏ z bud˝etu paƒstwa oraz stypen-
diów dla studentów – 1 082 676 z∏ z EFS 
+ 360 892 z∏ z bud˝etu paƒstwa.

3. Organizacji szkoleƒ i kursów dla rolników i ich
domowników chcàcych podjàç zatrudnienie poza
rolnictwem, majàcych na celu nabycie kwalifikacji
i umiej´tnoÊci zawodowych zwiàzanych z nowym
zawodem, poÊrednictwa pracy na terytorium RP,
informacji zawodowej, us∏ug doradczych w za-
kresie wyboru nowego zawodu – 3 691 541 z∏ 
z EFS + 1 230 514 z∏ z bud˝etu paƒstwa.

4. Organizacji szkoleƒ i kursów dla pracowników
przemys∏ów i sektorów podlegajàcych procesowi
restrukturyzacji i innych osób zagro˝onych utra-
tà pracy z powodu procesów restrukturyzacyj-
nych, poÊrednictwa pracy na terytorium RP, infor-
macji zawodowej, us∏ug doradczych w zakresie
wyboru nowego zawodu i osiàgni´cia nowych
umiej´tnoÊci zawodowych – 4 196 050 z∏ z EFS
+ 1 398 683 z∏ z bud˝etu paƒstwa.

5. Us∏ug doradczych i szkoleniowych dla osób fizycz-
nych nie zarejestrowanych jako bezrobotne
zamierzajàcych rozpoczàç dzia∏alnoÊç gospodar-
czà, osób odchodzàcych z rolnictwa, osób zagro-
˝onych utratà zatrudnienia, wspierajàcych zak∏a-
danie i prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
rozpowszechniania dobrych praktyk i metod roz-
woju, pomocy finansowej mikroprzedsi´bior-
stwom w formie wsparcia pomostowego lub
jednorazowej dotacji na rozwój dzia∏alnoÊci 
– 2 630 921 z∏ z EFS + 876 974 z∏ z bud˝etu
paƒstwa.

6. Tworzenia lub rozwoju Regionalnych Strategii
Innowacyjnych, rozwoju systemu komunikacji 
i wymiany informacji, sta˝y dla absolwentów
szkó∏ wy˝szych, stypendiów dla absolwentów
szkó∏ wy˝szych kontynuujàcych nauk´ na studiach
doktoranckich – 2 635 938 z∏ z EFS + 878 646 z∏
z bud˝etu paƒstwa.

7. Specjalistycznych us∏ug doradczych i dotacji
inwestycyjnych dla mikroprzedsi´biorstw, które
rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç gospodarczà nie wczeÊniej
ni˝ trzy lata kalendarzowe przed momentem z∏o-
˝enia wniosku aplikacyjnego – 2 066 196 z∏ 
z EFRR + 688 732 z∏ z bud˝etu paƒstwa.
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Kujawsko-Pomorski Komitet 
Monitorujàcy Kontrakt Wojewódzki

Dnia 8 listopada br., w siedzibie Kujawsko-Pomor-
skiego Urz´du Wojewódzkiego w Bydgoszczy
odby∏o si´ inauguracyjne posiedzenie Kujawsko-
Pomorskiego Komitetu Monitorujàcego Kontrakt
Wojewódzki. 

Na pierwszym posiedzeniu Komitetu jego cz∏on-
kowie otrzymali akty powo∏ania, przyj´to tak˝e
Regulamin Komitetu Monitorujàcego. Komitet
zatwierdzi∏ kwartalne sprawozdanie z realizacji
programu w województwie kujawsko-pomorskim
w ramach ZPORR. 

Do zadaƒ Komitetu nale˝y w szczególnoÊci:
1. okresowe monitorowanie post´pu w zakresie

osiàgni´cia szczegó∏owych celów, okreÊlonych 
w programach i uzupe∏nieniach programów,

2. monitorowanie rezultatów realizacji pro-
gramów, w szczególnoÊci osiàgni´cia celów pro-
gramu wyznaczonych dla poszczególnych
dzia∏aƒ oraz oddzia∏ywania realizacji programów
na osiàganie celów wyznaczonych w Narodo-
wym Planie Rozwoju,

3. opiniowanie i rekomendowanie raportów okre-
sowych, rocznych oraz raportów na zakoƒczenie
realizacji programów przed ich przekazaniem
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju
regionalnego albo Instytucji Zarzàdzajàcej ZPORR,

4. opiniowanie i rekomendowanie propozycji
zmian zapisów w programach, w tym zmian 
i przesuni´ç alokacji pomi´dzy dzia∏aniami 
w ramach jednego priorytetu,

5. zg∏aszanie instytucji zarzàdzajàcej programem 
/ ministrowi w∏aÊciwemu ds. rozwoju regional-
nego propozycji dostosowaƒ lub zmian pomocy
w ramach programu,

6. opiniowanie i rekomendowanie planu dzia∏aƒ
promocyjnych w ramach programów opera-
cyjnych i sugerowanie jego zmian oraz korekt,

Komitetowi przewodniczy Wojewoda, a funkcj´
zast´pcy pe∏ni Marsza∏ek Województwa. W sk∏ad
Komitetu wchodzà ponadto przedstawiciele:
1) ministra w∏aÊciwego do spraw  rozwoju regio-

nalnego, 
2) instytucji zarzàdzajàcych programami obj´tymi

kontraktem,
3) w∏aÊciwych ministrów ze wzgl´du na rodzaj dzia-

∏alnoÊci obj´tej programem, którzy nie pe∏nià
funkcji instytucji zarzàdzajàcej programem

4) instytucji wdra˝ajàcych w ramach programów
obj´tych kontraktem,

5) wojewody,
6) zarzàdu województwa, 
7) zainteresowanych wspó∏dzia∏aniem w efektyw-

nej realizacji kontraktu, znajdujàcych si´ na ob-
szarze województwa:
a. jednostek samorzàdu terytorialnego repre-

zentujàcych gminy i powiaty,
b. miasta b´dàcego siedzibà wojewódzkich

w∏adz samorzàdowych,
c. partnerów spo∏ecznych i gospodarczych, 

w tym organizacji pozarzàdowych.

Wojewódzki Urzàd Pracy w Toruniu —
Instytucja Wdra˝ajàca dla wybranych dzia∏aƒ
w ramach ZPORR i SPO RZL

WUP w Toruniu pe∏ni rol´ Instytucji Wdra˝ajàcej
w ramach powierzonych przez samorzàd wojewódz-
twa Dzia∏aƒ II. Priorytetu ZPORR: Wzmocnienie roz-
woju zasobów ludzkich w regionach; Dzia∏anie 2.1
Rozwój umiej´tnoÊci powiàzany z potrzebami re-
gionalnego rynku pracy i mo˝liwoÊci kszta∏cenia
ustawicznego w regionie; Dzia∏anie 2.3 Reorien-
tacja zawodowa osób odchodzàcych z rolnictwa;
Dzia∏anie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagro-
˝onych procesami restrukturyzacyjnymi oraz dwóch
wybranych dzia∏aƒ w ramach Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
(SPO RZL): Dzia∏anie 1.2 Perspektywy dla m∏odzie˝y
i Dzia∏anie 1.3 Przeciwdzia∏anie i zwalczanie
d∏ugotrwa∏ego bezrobocia.

WUP jako Instytucja Wdra˝ajàca odpowiedzialny
jest za zlecanie beneficjentom realizacji projektów,
monitorowanie ich realizacji oraz utrzymywanie
kontaktów z beneficjentami i z Instytucjà PoÊred-
niczàcà.

EFS jest jednym z czterech funduszy struktural-
nych, ale jako jedyny jest g∏ównym instrumentem
wspierajàcym rozwój zasobów ludzkich i zatrudnie-
nie. Ma przyczyniç si´ do wyrównywania szans na
rynku pracy, integracji zawodowej i spo∏ecznej,
przeciwdzia∏aniu i ograniczeniu d∏ugotrwa∏ego
bezrobocia, rozwoju przedsi´biorczoÊci oraz kadr
nowoczesnej gospodarki, przeciwdzia∏aniu wyklu-
czeniu spo∏ecznemu, aktywizacji zawodowej kobiet,
promowaniu i poprawie kszta∏cenia ustawicznego.
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Wdra˝aniem Europejskiego Funduszu Spo∏ecz-
nego w ramach ww. Dzia∏aƒ ZPORR i SPO RZL 
w WUP w Toruniu zajmujà si´ bezpoÊrednio:
Wydzia∏ Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego,
Oddzia∏ ds. Rozliczeƒ EFS oraz Wydzia∏ ds. Kontroli.

I. W sk∏ad wydzia∏u EFS wchodzà nast´pujàce
komórki:
– Oddzia∏ Wdra˝ania Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
– Oddzia∏ Wdra˝ania Sektorowego Programu Ope-

racyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL),
– Zespó∏ ds. Informacji i Promocji EFS,
– Stanowisko ds. Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Do zadaƒ Oddzia∏u Wdra˝ania ZPORR nale˝à 
w szczególnoÊci:
• przygotowanie Ramowych Planów Realizacji

Dzia∏aƒ,
• og∏aszanie konkursów i przygotowanie dokumen-

tacji konkursowej,
• przygotowywanie umów dofinansowania projek-

tów oraz prowadzenie rejestru umów,

• prowadzenie procedury weryfikacji formalnej
wniosków o dofinansowanie projektów,

• prace zwiàzane z procedurà informowania bene-
ficjentów o ocenie projektów

• udzia∏ w pracach Komisji Oceny Projektów,
• obs∏uga i organizacja od strony formalnej prac KOP,
• ocena merytoryczna wniosków o rozliczenie projektu,
• monitoring realizacji projektów (weryfikacja spra-

wozdaƒ, okresowych, rocznych i koƒcowych od
beneficjentów),

• przygotowywanie sprawozdaƒ z realizacji dzia∏aƒ
dla Instytucji PoÊredniczàcej,

• ocena merytoryczna wniosków o rozliczenie pro-
jektów, w tym kwalifikowalnoÊç wydatków.

W zakresie Zespo∏u ds. Informacji i Promocji EFS
do g∏ównych zadaƒ nale˝à:
• informowanie potencjalnych beneficjentów o mo˝-

liwoÊciach aplikacyjnych w ramach ZPORR dla
Dzia∏aƒ, w których WUP pe∏ni funkcj´ IW,

• organizowanie spotkaƒ informacyjnych, konfe-
rencji, seminariów, spotkaƒ, prezentacji, dni
„otwartych drzwi”,
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• rozpowszechnianie materia∏ów promocyjnych,
• prowadzenie konsultacji dla potencjalnych bene-

ficjentów,
• opracowywanie dodatku do Biuletynu Infor-

macyjnego WUP w Toruniu, dotyczàcego EFS
(miesi´cznik),

• tworzenie i aktualizowanie strony internetowej
dot. EFS (www.wup.torun.pl/efs). 

II. Zadania Oddzia∏u ds. Rozliczeƒ EFS to, m.in.:
• prowadzenie rozliczeƒ z beneficjentem (przyj-

mowanie i sprawdzanie wniosków o rozliczenie

projektów pod kàtem formalno-rachunkowym,
prowadzenie rejestrów ww. wniosków),

• dokonywanie p∏atnoÊci (przekazywanie kolejnych
transz dotacji, zawieszanie p∏atnoÊci, zwrot
p∏atnoÊci, windykacja oraz rozliczenia koƒcowe),

• wspó∏udzia∏ w opracowaniu sprawozdaƒ IW dla
Instytucji PoÊredniczàcej – w cz´Êci finansowej

• sporzàdzanie zbiorczych wniosków o refundacj´
z EFS do Instytucji PoÊredniczàcej

• wprowadzanie danych finansowych do systemu
SIMIK i modu∏u finansowego PEFS.

Od lewej: Artur Janas – Wicedyrektor ds. Rynku Pracy WUP w Toruniu, Agnieszka
Stachowska, Remigiusz Nowicki, Monika Milewska, Kornelia Lewandowska,
Artur Drygalski, Iwona Wydra, Dorota Smolarek – Kierownik Oddzia∏u ds. Wdra-
˝ania ZPORR, Tomasz Jankowski, Eliza Miko∏ajczak – p.o. Kierownika Wydzia∏u
EFS, Wioletta Sieracka, Joanna Szab∏owska, Alina Szuki∏owicz, Jolanta Przybo-
rowska, Kamila Brzóska, Maciej Smolarek, Sylwia Bierzyƒska, Milena Skopiƒska,
Jacek Poniedzia∏ek, Krzysztof Musio∏.

WUP w Toruniu
ul. Szosa Che∏miƒska 30/32, 87-100 Toruƒ
tel. (056) 622 86 00, fax. (056) 622 74 85

Wydzia∏ Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
tel. (056) 622 86 00 w. 266

www.wup.torun.pl/efs
e-mail: efs@wup.torun.pl

eliza.mikolajczak@wup.torun.pl 

Zespó∏ ds. Informacji i Promocji EFS 
Wojewódzkiego Urz´du Pracy w Toruniu
tel. (056) 622 86 00 w. 266, 657 32 58
e-mail: maciej.smolarek@wup.torun.pl

krzysztof.musiol@wup.torun.pl

Oddzia∏ Wdra˝ania Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

tel. (056) 622 86 00 w. 282
e-mail: dorota.smolarek@wup.torun.pl

Oddzia∏ ds. Rozliczeƒ EFS
tel. (056) 622 8600 w. 258 lub 286

e-mail: alina.lewalska@wup.torun.pl
kornelia.lewandowska@wup.torun.pl 

Wydzia∏ ds. Kontroli: 
tel. (056) 657 4133

KONKURS – AKTUALNOÂCI

Dnia 30 wrzeÊnia br. Zarzàd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego og∏osi∏ konkurs na sk∏ada-
nie projektów w ramach II Priorytetu Wzmocnienie
rozwoju zasobów ludzkich w regionach ZPORR,
wspó∏finansowanego ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego na nast´pujàce Dzia∏ania:
Dzia∏anie 2.1 Rozwój umiej´tnoÊci powiàzany z po-
trzebami regionalnego rynku pracy i mo˝liwoÊci
kszta∏cenia ustawicznego w regionie, Dzia∏anie 2.3
Reorientacja zawodowa osób odchodzàcych z rol-
nictwa i Dzia∏anie 2.4 Reorientacja zawodowa osób
zagro˝onych procesami restrukturyzacyjnymi. 

WUP w Toruniu z upowa˝nienia Zarzàdu Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego, pe∏niàc funkcj´
Instytucji Wdra˝ajàcej dla w/w Dzia∏aƒ, prowadzi
nabór wniosków aplikacyjnych. W chwili obecnej
mo˝na stwierdziç, i˝ poziom zainteresowania
beneficjentów aplikowaniem o Êrodki z Europejs-
kiego Funduszu Spo∏ecznego jest zró˝nicowany 
w ramach poszczególnych Dzia∏aƒ. Najwi´kszà
popularnoÊcià cieszà si´ formy wsparcia przewi-
dziane do realizacji w Dzia∏aniu 2.1. Do 30 listo-
pada br. z wnioskami o dofinansowanie na realiza-
cj´ projektów w niniejszym Dzia∏aniu wystàpi∏o 
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30 beneficjentów. ¸àcznie z∏o˝ono po raz pierwszy 
40 wniosków aplikacyjnych. Z ogólnej liczby
wniosków 21 zosta∏o przyj´tych po weryfikacji 
formalnej do oceny merytorycznej (dokonywanej
przez Komisj´ Oceny Projektów). Kwota dost´pna 
w Dzia∏anie 2.1 do zakontraktowania w roku 2004
wynosi 7 629 032 z∏. W Dzia∏aniu 2.3 z wnioskami
aplikacyjnymi wystàpi∏y 3 podmioty (4 wnioski).
WysokoÊç kwoty mo˝liwej do zakontraktowania na
realizacj´ projektów w Dzia∏aniu 2.3 w 2004 roku
wynosi 4 922 055 z∏. W ramach Dzia∏ania 2.4 
z wnioskiem aplikacyjnym wystàpi∏ 1 beneficjent na
kwot´ 2 859 415,44 z∏. Dost´pne Êrodki do zakon-
traktowania na realizacj´ projektów w ramach
Dzia∏ania 2.4 w 2004 roku, wynoszà 5 594 734 z∏.

Dnia 30 listopada 2004 r. nastàpi∏o otwarcie
posiedzenia Komitetu Oceny Projektów (KOP) dla
Dzia∏aƒ 2.4, 2.3 oraz 2.1 II Priorytetu ZPORR. Liczba
wniosków po ocenie formalnej przekazana do oceny
merytorycznej dla Dzia∏ania 2.1 wynosi ∏àcznie 21.
W przypadku Dzia∏ania 2.3 liczba wniosków, która
pozytywnie przesz∏a etap oceny formalnej i zosta∏a
przekazana do oceny merytorycznej dokonywanej
przez KOP, wynosi 4. Dla Dzia∏ania 2.4 po ocenie
formalnej do oceny merytorycznej zosta∏ przeka-
zany tylko 1 wniosek.

Nadal trwa nabór wniosków aplikacyjnych na
Dzia∏ania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR. Oferty konkursowe
mo˝na sk∏adaç w trybie ciàg∏ym a˝ do wyczerpania
Êrodków. Wnioski nale˝y sk∏adaç w siedzibie
Instytucji Wdra˝ajàcej – w sekretariacie WUP 
w Toruniu (ul. Szosa Che∏miƒska 30/32, IX pi´tro).
Wszelkie informacje dotyczàce konkursu znajdujà
si´ w dokumentacji konkursowej dost´pnej na
stronie WUP: www.wup.torun.pl/efs.

W ramach SPO RZL, WUP w Toruniu realizuje dwa
projekty w∏asne opracowywane na bazie 40 pod-
projektów PUP (okres realizacji ww. projektów od
maja 2004 r. do koƒca marca 2005 r.):

• Rozwój kwalifikacji m∏odzie˝y – 2004 (w ra-
mach Dzia∏ania 1.2),

• Wsparcie dla osób bezrobotnych poprzez
rozwój kwalifikacji i przedsi´biorczoÊci 
(w ramach Dzia∏ania 1.3).

W trakcie realizacji projektu Rozwój kwalifikacji
m∏odzie˝y – 2004 osiàgni´to nast´pujàce rezultaty:
pomocy w poszukiwaniu pracy udzielono 7067
osobom, poradnictwem obj´to 7019 osób, poÊred-
nictwem – 6520 osób, szkoleniami – 517 osób, na
sta˝e skierowano 4929 bezrobotnych. Osoby ob-
j´te pomocà korzysta∏y z nast´pujàcych Êwiadczeƒ:
5441 osób uprawnionych by∏o do stypendiów
szkoleniowych i sta˝owych, 5 osób uprawnionych
by∏o do dodatków szkoleniowych, 34 osobom
zwracano koszty dojazdu na szkolenie, 94 koszty
dojazdu na sta˝. W ramach wspólnej realizacji pro-
jektu WUP-PUP Wsparcie dla osób bezrobotnych
poprzez rozwój kwalifikacji i przedsi´biorczoÊci dzia-
∏aniami aktywizujàcymi obj´to 1089 bezrobotnych.
Z poradnictwa zawodowego skorzysta∏o – 1061
osób, a pomocà poÊrednika pracy obj´tych zosta∏o
768 osób. W ramach kompleksowej pomocy
zak∏adanej w projekcie – 400 osób rozpocz´∏o szko-
lenia zawodowe, 169 osób zosta∏o skierowanych
na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

W nast´pnym okresie realizacji projektu osobom
bezrobotnym, którzy planujà samozatrudnienie
zostanà przyznane jednorazowe Êrodki na rozpo-
cz´cie w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Od 3 grudnia 2003 r. funkcjonuje strona interne-
towa dotyczàca EFS (www.wup.torun.pl/efs), reali-
zowana w ramach zasobów kadrowych Wydzia∏u
EFS. W ramach witryny dost´pne jest pe∏ne kom-
pendium wiedzy niezb´dnej do aplikowania 
o Êrodki EFS. Strona zawiera m.in. dokumenty pro-
gramowe, og∏oszenia o konkursach, informacje 
o spotkaniach, FAQ (najcz´Êciej zadawane pytania),
regulacje prawne, etc. Stron´ od czasu powstania
odwiedzi∏o 13311 osób, umieszczonych jest na niej
ok. 100 plików do pobrania. Od dnia 10 sierpnia
2004 r. na stronie internetowej zosta∏o stworzone
równie˝ forum internetowe, które s∏u˝y jako kom-
pendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów
oraz pozwala na bie˝àco zadawaç im pytania na
temat dzia∏aƒ wdra˝anych przez WUP w Toruniu.


