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Planowanie 
inteligentnego rozwoju
Jednym z głównych celów Unii Europejskiej na najbliższe lata jest zrównoważony 
i inteligentny rozwój, który prowadzi do wzrostu konkurencyjności gospodarek państw 
członkowskich, zwiększenia liczby miejsc pracy i podniesienia poziomu życia mieszkańców 
Europy. Osiągnąć go można dzięki dojrzałej i świadomej polityce wzrostu, która polega 
na wytyczaniu długookresowych celów strategicznych i realizowaniu ich we współdziałaniu 
administracji centralnej, samorządów, firm, organizacji pozarządowych, jednostek 
naukowych i lokalnych społeczności. 

Aktualny numer Biuletynu poświęcony został właśnie koncepcji zintegrowanego, 
inteligentnego i skoordynowanego rozwoju. W perspektywie finansowej na lata 
2014–2020 ideę tę będą intensywnie wspierać Fundusze Europejskie. Posłużą one m.in. 
usprawnieniu wykorzystywania efektów badań naukowych oraz stworzeniu w Polsce 
mechanizmów stymulujących przedsiębiorstwa do finansowania działalności B+R. 
Unijne środki wykorzystane zostaną również na podwyższenie jakości kształcenia tak, 
by odpowiadało w większym stopniu potrzebom gospodarki, a także na współpracę uczelni 
wyższych z pracodawcami. 

W nowej perspektywie finansowej podkreślona zostanie rola miast jako centrów 
gospodarczego wzrostu. Otrzymają one dodatkowe możliwości rozwoju dzięki środkom 
unijnym i staną przed kolejną szansą na zmianę swojego oblicza i charakteru. 

W procesie programowania zintegrowanego rozwoju i zarządzaniu nim ważną rolę 
odgrywają samorządy, dlatego w bieżącym numerze Biuletynu znajdziecie również Państwo 
prezentację nowych instrumentów wspierających współpracę na terenie miast, gmin czy 
województw, m.in. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność (RKLS).

Zapraszamy do lektury!

Redakcja Biuletynu „Fundusze Europejskie w Polsce"
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FE wspierają zintegrowany rozwój

 Współpraca� na rzecz rozwoju 

Zintegrowany rozwój to wynik 
wspólnego, powiązanego dzia-

łania różnych podmiotów. Pracy 
administracji centralnej i  lokalnych 
samorządów, określających strategie 
rozwoju, a także zaangażowania orga-
nizacji społecznych, firm i ośrodków 
naukowych oraz badawczych, które 
pomagają wydobyć potencjał drze-
miący w ludziach i zasobach regio-
nów. Wszystkie te instytucje muszą 
współpracować w wymiarze gospo-
darczym, społecznym i terytorialnym, 
aby wspomagać rozwój kraju, wzrost 
konkurencyjności gospodarki oraz 
wytworzenie wysokiej jakości pro-
duktów i usług. 

Tak prowadzona polityka rozwoju 
– bazująca na dialogu i współpracy 
środowisk – jest warunkiem zwięk-
szenia efektywności działań i  lep-
szego gospodarowania środkami 
publicznymi – zarówno krajowymi, 
jak i unijnymi. Jej ważną konsekwen-
cją jest również aktywizacja potencjału 
społecznego.

Zarządzanie  
rozwojem
Całościową koncepcję zintegrowa-
nego rozwoju Polski na najbliższe 
lata zbudowało Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju (wcześniej MRR). 
Zgodnie z nią, istotną rolę w progra-
mowaniu rozwoju odgrywa nie tylko 
administracja publiczna, ale też lokalne 
środowiska: organizacje społeczne, 
przedstawiciele ośrodków akademic-
kich i biznesu. Koncepcja ta została 
przedstawiona w dokumencie „Stra-
tegia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne 
społeczeństwo”.

W  perspektywie finansowej 
2014-2020 samorządy pozyskały 
nowe narzędzia usprawniające pro-
gramowanie rozwoju i wspierające 
współpracę. Takim instrumentem 
są Zintegrowane Inwestycje Teryto-
rialne (ZIT), które stwarzają nowe 
możliwości współpracy na terenie 
miast – głównie wojewódzkich oraz 
powiązanych z nimi miejskich obsza-
rów funkcjonalnych (MOF). Miasta 

i otaczające je gminy oraz władze 
województw wspólnie określają 
swoje mocne strony, ustalają cele 
do osiągnięcia i dzięki temu razem 
mogą realizować inicjatywy – rów-
nież te współfinansowane ze środ-
ków unijnych.

Innym, nowym narzędziem 
wzmacniającym współpracę jest Roz-
wój Lokalny Kierowany przez Spo-
łeczność (RLKS). To instrument, który 
umożliwia zaangażowanie małych, 
lokalnych społeczności w  pracę 
nad rozwojem terenów, na których 
mieszkają. Lokalny samorząd we 
współpracy z przedsiębiorcami i orga-
nizacjami społecznymi może stworzyć 
Lokalną Grupę Działania, która przy-
gotowuje strategię rozwoju i określa 
w niej potrzeby danego obszaru oraz 
przedsięwzięcia, które powinno się 
zrealizować, by wyjść tym potrzebom 
naprzeciw. 

Zasady działania obu tych instru-
mentów są opisane w  bieżącym 
numerze Biuletynu. 

 ↑ Fundusze europejskie nadal 
będą wspierać kooperację 
nauki i biznesu na rzecz 
komercjalizacji efektów 
badań.

Fo
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Zintegrowany, inteligentny i zrównoważony rozwój to wyzwanie, przed którym staje Polska w nowej 
perspektywie finansowej UE. Dążenie do osiągnięcia tego celu wymaga wielopoziomowej 
współpracy różnych środowisk i instytucji. 

Istotną rolę 
w programowaniu 
rozwoju odgrywa 
nie tylko admini-
stracja publiczna, 
ale też lokalne 
środowiska: orga-
nizacje społeczne, 
przedstawiciele 
ośrodków akade-
mickich i biznesu.
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Współpraca na rzecz 
regionów 
W programowaniu rozwoju istotne 
jest podejście terytorialne, czyli wie-
lowymiarowe spojrzenie na rozwój 
regionów, uwzględniające społeczne, 
gospodarcze i środowiskowe uwa-
runkowania. Działania w tym kierunku 
umożliwią w najbliższych latach m.in. 
inteligentne specjalizacje, czyli zdefi-
niowane obszary gospodarki, na któ-
rych ma oprzeć się rozwój poszcze-
gólnych regionów. Przy identyfikowa-
niu inteligentnych specjalizacji wspól-
nie z samorządami pracują przedsię-
biorcy i przedstawiciele środowisk 
związanych z gospodarką, uczelnie 
wyższe oraz eksperci. Współpracu-
jąc, wybierają oni zakres interwencji 
i instrumenty, które najlepiej posłużą 
rozwojowi regionu. Samorząd, wsłu-
chując się w potrzeby różnych środo-
wisk, może stworzyć bardziej efek-
tywną koncepcję rozwoju – taką, 
która nie jest narzucona z góry, lecz 
powstaje jako wynik dialogu różnych 
środowisk, oddolnych inicjatyw i pro-
pozycji. 

Biznes podparty 
osiągnięciami nauki
Wzrost konkurencyjności gospo-
darki jest generowany m.in. poprzez 
współpracę między światem nauki 
i biznesu, prowadzącą do powstania 
innowacyjnych produktów i usług. 
Dlatego fundusze unijne będą 
wzmacniać powiązania między bada-
czami opracowującymi nowoczesne 
technologie i przedsiębiorcami, któ-
rzy mogą pomóc w  ich wdrażaniu 
i komercjalizacji. 

Program Inteligentny Rozwój 
będzie dofinansowywał tę współ-
pracę od etapu wypracowywania 
pomysłów, poprzez fazę badawczo-
-rozwojową, po finałową komer-
cjalizację wyników badań. Unijne 
środki pomogą finansować ekspery-
menty, budować i wyposażać labo-
ratoria, czy chronić prawnie wyniki 
badań. Usprawnią też współdziała-
nie naukowców i przedsiębiorców 
poprzez tworzenie i wzmacnianie 
instytucji otoczenia biznesu (m.in. 
konsorcjów naukowo-przemysło-
wych, parków technologicznych, 
inkubatorów, centrów transferu tech-
nologii, instytutów innowacji).

Poprawić sytuację 
młodych
Niebagatelne znaczenie ma również 
efektywne wykorzystanie potencjału 
twórczego i przedsiębiorczego drze-
miącego w młodych ludziach. Jest to 
zadanie wieloetapowe, wymagające 
współpracy na różnych poziomach. 
Ważne jest np. zarówno zapewnienie 
odpowiedniej infrastruktury edukacyj-
nej, jak i podniesienie jakości kształce-
nia. Poprzez współpracę szkół i uczelni 
z sektorem przedsiębiorstw, wspie-
raną przez Program Wiedza Eduka-
cja Rozwój, młodzi ludzie kończący 
naukę będą lepiej przygotowani do 
dynamicznego i wymagającego rynku 
pracy – zdobędą niezbędną wiedzę, 
kompetencje i doświadczenie.

W nowej perspektywie finansowej 
realizowane będą także inicjatywy na 
rzecz rozwoju młodej przedsiębior-
czości. Jedną z nich będzie komplek-
sowe działanie wspierające startupy 
– „Platformy startowe dla nowych 
pomysłów”, finansowane z Programu 
Polska Wschodnia. Platformy będą 
wspomagać młode firmy w przeku-
waniu nowatorskich pomysłów na 
innowacyjny biznes, oferując bran-
żowy mentoring i coaching. Również 
w przypadku rozwijania działalności 
startupów ważne jest współdziała-
nie – młode firmy będą mogły korzy-
stać z wiedzy przedstawicieli różnych 
środowisk: doświadczonych przedsię-
biorców, naukowców, a także lokal-
nych i regionalnych władz. 

Ponad granicami
Bardzo istotna jest również współ-
praca na płaszczyźnie ponadnaro-
dowej. W  nadchodzących latach 
będzie ona możliwa głównie dzięki 
programom Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej. Programy trans-
graniczne EWT pozwalają wzmocnić 
więzi i współpracę między społecz-
nościami po dwóch stronach granic, 
wspierając ich wspólne inicjatywy. 
Mogą one dotyczyć m.in. rozbu-
dowy infrastruktury, ochrony śro-
dowiska czy sąsiedzkiej wymiany 
kulturalnej. EWT to również pro-
gramy transnarodowe, realizowane 
na większych obszarach z kilku lub 
kilkunastu państw Europy – roz-
wijające ich innowacyjność czy 
poprawiające współdziałanie syste-
mów transportu. Ogólnoeuropej-
ską współpracę promują natomiast 
międzyregionalne programy EWT. 
Służą wymianie wiedzy, doświad-
czeń i dobrych praktyk między part-
nerami ze wszystkich państw UE, 
a także spoza niej, takimi jak Nor-
wegia czy Szwajcaria. Dzięki takiej 
współpracy poprawia się skutecz-
ność planowania i realizacji inicja-
tyw stymulujących rozwój. Z pro-
gramów EWT będą mogły przede 
wszystkim korzystać jednostki samo-
rządu terytorialnego oraz ich związki 
i stowarzyszenia, a także jednostki 
administracji takie jak np. placówki 
edukacyjne czy kulturalne. 

ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ

 ↓ Narzędziem wspierają-
cym współpracę na terenie 
miast oraz powiązanych 
z nimi miejskich obszarów 
funkcjonalnych (MOF) są 
Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne (ZIT). 

Polityka rozwo-
ju bazująca na 
dialogu i współ-
pracy środowisk 
jest warunkiem 
zwiększenia 
efektywności 
działań i lepszego 
gospodarowania 
środkami publicz-
nymi – zarówno 
krajowymi, jak 
i unijnymi. 
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Wywiad

Nauka musi 
współpracować� 
z biznesem
Komisja�Europejska�w Strategii�Europa 2020�
wyznacza�Polsce�i pozostałym�krajom�
członkowskim�ambitne�cele.�W centrum�
zainteresowania�stawia�rozwój�inteligentny,�a więc�
realizowany�poprzez�zwiększanie�innowacyjności�
i wykorzystywanie�wiedzy,�w celu�osiągnięcia�
przewagi�konkurencyjnej�w gospodarce.�
Wiceminister�infrastruktury�i rozwoju�Iwona Wendel 
mówi�o tym,�jak�będziemy�wykorzystywać�unijne�
środki,�by�sprostać�tym�wyzwaniom.

Jak Fundusze Europejskie będą 
wspierać inteligentny rozwój?

Aby realizacja zobowiązań doty-
czących wysokości środków kie-
rowanych na badania i rozwój była 
możliwa, konieczne jest stworzenie 
w Polsce mechanizmów stymulują-
cych przedsiębiorstwa do finansowa-
nia działalności B+R oraz zapewnie-
nie adekwatnych nakładów z budżetu 
państwa. Naszym celem jest stworze-

nie warunków, które będą mobilizo-
wały firmy do większego finansowania 
wydatków badawczo-rozwojowych. 
Zakładamy, że w 2020 r. nakłady na 
B+R w Polsce wzrosną do poziomu 
1,7% PKB, z  tego polowa będzie 
pochodzić z  inwestycji przedsię-

biorstw. Ze względu na konieczność 
mobilizacji sektora prywatnego i zaso-
bów przedsiębiorstw dla zwiększenia 
innowacyjności polskiej gospodarki, 
blisko 76% unijnych funduszy na lata 
2014-2020 w obszarze badań nauko-
wych i innowacji zostanie przeznaczo-
nych na wsparcie przedsiębiorstw 
w zakresie prowadzenia działalności 
B+R oraz zwiększenia transferu wie-
dzy do gospodarki. Pozostałe środki 
będą skierowane m.in. do instytucji 
naukowych i  szkół wyższych oraz 
instytucji otoczenia biznesu. 

Z których programów będzie można 
zatem uzyskać środki na tego typu 
współpracę?

Programem, który w dużym stop-
niu będzie realizował założenia, o któ-
rych wspomniałam, jest Inteligentny 
Rozwój. Zapewni on instrumenty 
wsparcia innowacyjności, badań 
naukowych i ich powiązań ze sferą 
biznesu. W PO IR wspierany będzie 
cały proces powstawania innowa-
cji lub jego wybrane elementy: od 
fazy tworzenia się pomysłu, poprzez 
etap prac badawczo-rozwojowych, 
aż po komercjalizację wyników prac 
B+R w działalności przedsiębiorstw. 

Wsparcie kierowane będzie przede 
wszystkim do firm oraz konsorcjów 
naukowo-przemysłowych, co zwięk-
szy prawdopodobieństwo przełoże-
nia wyników badań na konkretne roz-
wiązania, produkty czy usługi.

Czy określono dziedziny, które mogą 
liczyć na szczególne wsparcie?

Tak. Wskazanych zostało 18 kra-
jowych inteligentnych specjalizacji 
ujętych w 5 obszarów: zdrowe spo-
łeczeństwo; biogospodarka rolno-
-spożywcza, leśno-drzewna i środo-
wiskowa; zrównoważona energetyka; 
gospodarka odpadami i innowacyjne 
technologie. Również regiony okre-
śliły specjalizacje, czyli filary, na któ-
rych oprze się rozwój gospodarczy 
województw. Do najczęściej defi-
niowanych inteligentnych specjaliza-
cji na poziomie regionalnym należą 
technologie informacyjno-komunika-
cyjne. Większość województw opiera 
też swój przyszły rozwój na dziedzi-
nach związanych z zasobami przy-
rodniczymi (biogospodarka, zdrowa 
żywność, turystyka zdrowotna). Są 
też takie regiony, w których to trady-
cyjne gałęzie przemysłu będą w dal-
szym ciągu pełniły istotną rolę w roz-

Iwona 
Wendel,
wiceminister 
infrastruktury 
i rozwoju

Blisko 76% unijnych funduszy na lata 2014-2020 
w obszarze badań naukowych i innowacji 
zostanie przeznaczonych na wsparcie przed-
siębiorstw w zakresie prowadzenia działalności 
B+R oraz zwiększenia transferu wiedzy do 
gospodarki. Pozostałe środki będą skierowane 
m.in.: do instytucji naukowych i szkół wyższych 
oraz instytucji otoczenia biznesu. 
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woju regionalnym – głównie przemysł 
maszynowy i metalowy oraz energe-
tyka. Inteligentne specjalizacje nie są 
jednak zamkniętą, jednorazowo okre-
śloną listą, lecz stanowią proces podle-
gający monitorowaniu i reagowaniu na 
zmieniające się czynniki zewnętrzne. 
Dzięki systematycznemu przeglądowi 
strategii inteligentnych specjalizacji, 
możliwe będzie odkrywanie nowych 
potencjałów i mocnych stron, dzięki 
czemu nie zostanie utracony główny 
cel innowacji, tj. wzrost gospodarczy.

W jaki sposób obie strony (nauka 
i biznes) będą zachęcane do wspól-
nego działania?

Modele finansowania w  PO IR 
uwzględniają bezpośrednie wsparcie 
dla przedsiębiorstw prowadzących 
prace badawczo-rozwojowe, środki 
na wdrożenie wyników tych prac, 
wzmocnienie zaplecza infrastruktu-
ralnego dla prowadzenia działalności 
B+R, czy też wsparcie ochrony wła-
sności przemysłowej. Dodatkowo, 
za pomocą takich działań, jak np. 
bony na innowacje, programy sek-
torowe, czy strategiczne programy 
badawcze dla gospodarki, stymu-
lowana będzie współpraca sektora 
biznesu i nauki. Chcemy przy tym, 
by to przedsiębiorcy decydowali, 
jakie prace badawcze powinny być 
przeprowadzone, aby możliwe było 
stworzenie nowych, innowacyjnych 
produktów. Naukowcy powinni ofe-
rować takie usługi, z których przed-
siębiorcy będą mogli korzystać 
w swojej działalności. 

Poprzez oferowane w  progra-
mie Inteligentny Rozwój wsparcie, 
chcemy jeszcze silniej zorientować 
działalność naukowców na rynek, 
na potrzeby przedsiębiorstw. Uwa-
żamy, że warunkiem koniecznym 
wsparcia badań naukowych powinno 
być przedstawienie mocnego bizne-
splanu, pokazującego, jak osiągnięcia 
naukowe da się spieniężyć na rynku 
– z korzyścią dla polskiej gospodarki. 
Chcemy unikać sytuacji, w których 
wyniki badań lądują na półce i nie ma 
nikogo, kto chciałby je skomercjali-
zować.

Czy to oznacza, że nie będzie już 
dotacji na przykład na kupno sprzętu 
przez firmę?

Dawne mechanizmy – dotacje na 
kupno maszyn, linii technologicznych, 
wyjazdy na targi czy dofinansowa-
nie szkoleń – zwiększały konkuren-
cyjność naszej gospodarki. Ale dziś 
żadna gospodarka nie jest w stanie 
szybko się rozwijać jedynie dzięki pro-
stemu podnoszeniu konkurencyjno-
ści. Musimy teraz postawić na badania 
i rozwój. Bez tego nigdy nie dogonimy 
lepiej rozwiniętych krajów. Nie ozna-
cza to jednak wykluczenia środków 
na wspieranie przedsiębiorczości. 
Takie działania pozostają przedmio-
tem naszego zainteresowania i będą 
realizowane – w stosunku do MŚP – 
głównie w ramach regionalnych pro-
gramów operacyjnych.

Jakie jeszcze zmiany czekają bene-
ficjentów?

Pracujemy nad zmianą sposobu 
oceny projektów. Przeprowadziliśmy 
pilotażowo weryfikację zgłaszanych 
przedsięwzięć przez panel ekspertów, 
której częścią były rozmowy z wnio-
skodawcami. Pozwalało to skutecz-
nie oddzielić projekty wartościowe, 
które posiadają dużą szansę na ryn-
kowy sukces, od tych poprawnie napi-
sanych, ale niekoniecznie innowacyj-
nych. Wyniki były dobre, więc z pew-
nością wykorzystamy te doświadcze-
nia. Chociaż niektórzy straszą nas, że 
to będzie długotrwały proces i nie 
mamy tylu ekspertów. Ja się z tym 
nie zgadzam. Chcemy uprościć pro-
cedury. Nabór wniosków i pierwsza, 
formalna selekcja będą prowadzone 
elektronicznie. 

Znajdujemy się na finiszu realizacji 
programów z perspektywy 2007-2013. 
Czy możemy powiedzieć, że przez te 
lata udało się Polsce zmienić oblicze 
sektora badań i rozwoju?

Jeszcze kilka lat temu spora część 
polskiej infrastruktury badawczej była 
przestarzała i  niesprawna, co nie 
pozwalało na prowadzenie badań na 
najwyższym poziomie. Dzięki środ-
kom pochodzącym z UE, w ostatnich 
latach mogliśmy sfinansować budowę 
infrastruktury sektora B+R. Wspiera-
liśmy rozwój ośrodków o wysokim 
potencjale badawczym, tworzenie 
infrastruktury badawczej jednostek 
naukowych czy rozbudowę parków 
naukowo-technologicznych. Dzięki 

takiemu podejściu, polska nauka 
posiada doskonale wyposażone 
i  sprofilowane ośrodki badawcze, 
a w wielu przypadkach zaintereso-
wanie jej wykorzystaniem zgłaszają 
zagraniczni naukowcy. Wspierali-
śmy również szkolnictwo wyższe 
w rozwoju ośrodków akademickich 
kształcących przede wszystkim spe-
cjalistów w zakresie nowoczesnych 
technologii. Inwestycje w infrastruk-
turę uczelni pozwoliły na zwiększenie 
rekrutacji i podniesienie atrakcyjności 
studiowania na priorytetowych kie-
runkach.

A czy udało się wdrożyć niektóre pro-
jekty do produkcji?

Jednym z  lepszych przykładów 
efektów współpracy biznesu z nauką 
jest niewielki, funkcjonalny samolot 
odrzutowy klasy Business Jet. Model 
jest lekki i wyjątkowo ekonomiczny. 
W  realizację tego przedsięwzięcia 
zostało zaangażowane polskie śro-
dowisko naukowe, w  tym Instytut 
Lotnictwa, Instytut Techniczny Wojsk 
Lotniczych, Politechnika Warszawska, 
Politechnika Wrocławska oraz Woj-
skowa Akademia Techniczna. Z kolei 
pod koniec zeszłego roku, szeroko 
komentowana była informacja o roz-
poczęciu przez Polskę produkcji gra-
fenu. Ten materiał, dzięki swym nie-
zwykłym właściwościom, może spo-
wodować rewolucję w elektronice, 
motoryzacji czy medycynie! Innym 
udanym przykładem wdrożenia jest 
system monitorowania stanu tech-
nicznego konstrukcji lotniczych czy 
budowlanych. Nad projektem pra-
cowały cztery jednostki naukowe, 
a  jego komercjalizacją na świato-
wym rynku zajmuje się prywatna 
firma. Warto również wspomnieć 
o powstających w Instytucie Techno-
logii Bezpieczeństwa „MORATEX” 
w  Łodzi nowoczesnych hełmach  
i  kamizelkach kulo- i  odłamkood-
pornych czy balistycznych tarczach 
ochronnych z powodzeniem wyko-
rzystywanych przez polskie służby 
mundurowe – Policję, Straż Graniczną 
i Biuro Ochrony Rządu. Liczymy, że 
w  nowej perspektywie innowacji 
wdrożonych do produkcji będzie 
jeszcze więcej.

Dziękuję za rozmowę.

W PO IR wspie-
rany będzie cały 
proces powsta-
wania innowacji 
lub jego wybrane 
elementy: od fazy 
tworzenia się 
pomysłu, poprzez 
etap prac badaw-
czo-rozwojowych, 
aż po komercja-
lizację wyników 
prac B+R w dzia-
łalności przedsię-
biorstw.
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Takie korporacje jak Micro-
soft czy Google swoje początki 

miały w  przydomowych garażach. 
Jednak źródłem sukcesu ich założy-
cieli było nie tylko to, że stworzyli 
rewolucyjne rozwiązania, ale to że 
nadal to robią. Dziś działy badawczo- 
-rozwojowe (B+R) tych firm należą do 
najprężniej działających na świecie, skalą 
ustępując tylko koncernom motoryza-
cyjnym i farmaceutycznym. Microsoft  
w 2012 roku wydał prawie 8 mld euro 
na B+R – to trzeci wynik na świecie 
(po Samsungu i Volkswagenie).

Nadrabiamy zaległości
– Również w Polsce widoczna jest ten-
dencja do silniejszego wpisywania dzia-
łalności badawczo-rozwojowej w model 
działalności firmy, nadając jej strate-
giczną i kluczową rolę. Badania i rozwój 
przestają być kojarzone z czymś przeło-
mowym, stając się częścią codziennego 
prowadzenia biznesu i budowy przewagi 
konkurencyjnej – zauważa Magdalena 
Burnat-Mikosz z  firmy doradczej 
Deloitte.

Według raportu „Corporate R&D 
Report 2014”, wzrosła liczba polskich 
firm, które planują zwiększyć wydatki 
na badania i rozwój – w ciągu dwóch 
lat chce zrobić to ponad 47% firm, 
w  ciągu 5 lat aż 61%. Wyprzedzamy 
tym samym inne kraje regionu – śred-
nia dla regionu Europy Środkowej to 
odpowiednio 41% i 57%.

Wciąż jednak nadrabiamy zale-
głości. W rankingu Komisji Europej-
skiej Innovation Union Scoreboard, 
mierzącym poziom innowacyjności 
w Europie, Polska zajęła 25. miej-

sce. Zarazem nasz kraj jest wymie-
niany w ścisłej, europejskiej czołówce 
miejsc najbardziej sprzyjających loka-
lizacji przedsięwzięć nastawionych 
na innowacje. Dostęp do dobrej 
kadry naukowców, specjalistów inży-
nierów czy infrastruktury działa na 
naszą korzyść. Polskiej innowacyj-
ności w ciągu ostatnich 6 lat pomógł 
Program Innowacyjna Gospodarka: 
finansował badania, wspierał budowę 
centrów badawczych, realizacje eks-
perymentalnych projektów czy uzy-
skiwanie ochrony patentowej. Wielu 
firmom pozwoliło to zbudować silną 
pozycję rynkową.

Liderzy nowoczesnych 
technologii
W czołówce rodzimych firm, które 
rozwijają działalność B+R dominują 
te z sektora telekomunikacyjnego, IT, 
motoryzacyjnego, biotechnologii, far-
maceutyki czy lotnictwa. Wpisujemy 
się tym samym w trendy światowe – 
20 najbardziej innowacyjnych firm na 
świecie to przedsiębiorstwa właśnie 
z tych branż.

Polskimi wzorami do naśladowania 
są firmy Asseco czy Comarch – giganty 
informatyczne rozpoznawalne na ryn-
kach międzynarodowych. Pierwsza 
z nich, przy wsparciu ze środków 
PO IG (w wysokości 22,36 mln zł), 
wybudowała nowoczesne Centrum 
IT Wilanów, w  którym specjaliści 
opracowują zaawansowane projekty 
informatyczne dla sektora ubezpie-
czeń, bankowego czy administracji 
rządowej. Z kolei firma Comarch zre-
alizowała łącznie kilkadziesiąt projek-

 ↑ Firma Selvita ma na swoim koncie 18 pro-
jektów z różnych działań PO IG. 

SKUPIAMY SIĘ NA TYM,  
CO UNIKALNE
Tomasz Nocuń,  kierownik działu finansów Selvita SA

Selvita jest unikalną firmą na rynku, ponieważ prace badawczo-
-rozwojowe stanowią  główny, a nie poboczny, przedmiot jej 
działalności. Naszym celem jest opracowywanie rozwiązań przy-
czyniających się do wydłużenia i poprawy jakości życia ludzkiego. 
Wybierając obszary terapeutyczne, w obrębie których realizuje-
my swoje prace badawcze, kierujemy się przede wszystkim tzw. 
„unmet medical need”. Oznacza to, iż poruszamy się w obszarze 
terapeutycznym, w którym nie istnieją jeszcze wystarczająco sku-
teczne i bezpieczne leki pomagające cierpiącym na dane choroby. 
Ta strategia sprawia, że opracowujemy związki potencjalnie prze-
łomowe, posiadające ogromne znaczenie dla chorych. To pozwa-
la spółce zachować wysoką konkurencyjność na tle innych firm 
z branży i stwarza duże szanse komercjalizacji projektów dzięki 
ich unikalności. Selvita podnosi szanse na komercjalizację swoich 
projektów nie tylko ze względów naukowych, ale dzięki temu, że 
koncentruje się na obszarach terapeutycznych, które cieszą się 
największym zainteresowaniem przemysłu farmaceutycznego – 
aktualnie są to choroby nowotworowe.

 B+R:��uczymy się  
od najlepszych
Rozwój jest podstawą sukcesu przedsiębiorstwa. 
Zdobywanie nowych odbiorców i rynków wymaga 
prowadzenia badań i eksperymentów, które pozwolą 
wyprzedzać konkurencję i wprowadzać na rynek 
unikalne produkty. Statystyki pokazują, że polskie  
firmy coraz lepiej radzą sobie z takimi wyzwaniami.
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tów finansowanych ze środków PO 
IG. Wszystkie przeszły dwuetapową 
ścieżkę unijnego finansowania – naj-
pierw etapu badawczego (działanie 
1.4 Wsparcie projektów celowych), 
a potem wdrożenia i komercjaliza-
cji (działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń 
wyników prac B+R).

Obie  firmy intensywnie budują 
własne zespoły badawcze. 

– W naszej firmie jest 948 osób zaan-
gażowanych w działalność badawczo-
-rozwojową – mówi Gregory Kołodziej, 
dyrektor biura funduszy unijnych firmy 
Comarch. – Od początku Comarch jest 
firmą opartą na wiedzy. Zgodnie z naszą 
strategią oferowane przez nas produkty 
są opracowywane wewnątrz firmy, co 
w sposób naturalny wymusza i inten-
syfikuje prowadzone przez nas prace 
badawczo-rozwojowe – ocenia.

Zarówno Asseco jak i Comarch 
są dziś obecne w prawie 40 krajach 
na świecie, w  wielu mają lokalne 
oddziały, które pozwalają analizo-
wać potrzeby tamtejszych rynków 
oraz wykorzystywać ich potencjał – 
naukowy i kadrowy. Podobnie działa 
Microsoft czy Google – swoich pra-
cowników nie gromadzą już wyłącz-
nie w Redmond czy Mountain View, 
ale wyszukują, współpracują albo 
przechwytują talenty w innych krajach. 
Pomaga w tym sieć lokalnych oddzia-
łów i współpraca z ośrodkami nauko-
wymi na całym świecie. Na przykład 
Uniwersytet Warszawski i Google 
wspólnie tworzą Digital Economy 
Lab (DELab) – interdyscyplinarny 
ośrodek badań nad rozwojem tech-
nologii informacyjnych i komunikacyj-

nych. Światowy gigant informatyczny 
przekazał uczelni milion dolarów na 
wspieranie tego projektu. 

Ochrona pomysłów
W branżach technologicznych albo 
farmaceutycznych sukces buduje się 
też przez skuteczną ochronę opra-
cowanych formuł. Wiedzą o  tym 
doskonale zarządzający firmą Selvita, 
spółką specjalizującą się w dostar-
czaniu rozwiązań z zakresu chemii, 
biotechnologii i bioinformatyki. Firma 
na swoim koncie ma 18 projektów 
z różnych działań PO IG, na łączną 
kwotę dofinansowania przekraczającą 
35 mln zł. Pieniądze zostały przezna-
czone m.in. na projekty badawcze, 
wyposażenie laboratoriów, ale także 
na ochronę efektów badań. Dzięki 
środkom z działania 5.4, firma mogła 
chronić patentami swoje rozwiązania, 
opracowane m.in. na potrzeby kuracji 
przeciwnowotworowych.

Z kolei firma Terma Technologie, 
jeden z krajowych liderów technolo-
gii grzewczych, dzięki dofinansowa-
niu objęła ochroną prawną wzory 
przemysłowe 37 modeli grzejników, 
grzałek, etc. W tej branży czynnikiem 
pomagającym skutecznie rywalizować 
z konkurencją jest unikalne wzornic-
two produktów, więc rejestracja 
w urzędzie pozwala walczyć z pro-
ducentami tanich podróbek, które 
mogą trafiać na rynek.

Ochrona wynalazków to jeden 
z najważniejszych elementów zara-
biania na swoich osiągnięciach badaw-
czych. Przykład zażartych sądowych 
batalii o naruszenie praw patento-

wych jakie toczyły ze sobą firmy 
Apple i Samsung pokazują, jak ważna 
jest ochrona własności intelektualnej 
– obie firmy musiały zapłacić sobie 
nawzajem prawie 270 mln dolarów 
odszkodowania. Świadomość rodzi-
mych przedsiębiorców też rośnie – 
wniosków o patent europejski przy-
bywa z roku na rok. W 2013 było 
ich rekordowo 510, w tym samym 
roku przyznano 95 patentów. Pomo-
gły w tym środki m.in. PO IG, które 
finansowały część kosztownych pro-
cedur związanych z ubieganiem się 
o ochronę własności intelektualnej. 
Wciąż jednak są to liczby niewielkie – 
sama firma Samsung co kwartał składa 
tyle wniosków patentowych, ile pol-
skie firmy łącznie przez rok.

Na przyszłość
Promocja i inwestycje w działania B+R 
będą jeszcze ważniejsze w nowej per-
spektywie finansowej 2014-2020. Już 
sama nazwa Programu – Inteligentny 
Rozwój – wskazuje, jak priorytetowy 
to będzie cel. Istotne będzie też pie-
lęgnowanie istniejących i tworzenie 
nowych powiązań nauki z biznesem.

Każdy przedsiębiorca, który myśli 
o sukcesie, musi zrozumieć, że inwe-
stycja w  laboratoria czy ekspery-
menty, to jedna ze składowych suk-
cesu, a wynalazki to nie tylko domena 
zaawansowanych technologii czy far-
maceutyki. W 2013 roku Ikea zainwe-
stowała w podlaskiej Orli w centrum 
badawczo-rozwojowe opracowujące 
technologie produkcji paneli i płyt na 
bazie surowca drzewnego. Jak widać 
innowacyjne mogą być więc zarówno 
silniki odrzutowe, jak i szafki do kuchni.

ARKADIUSZ KACZANOWSKI

 ↓ Firma Asseco ze środ-
ków PO IG wybudowała 
nowoczesne Centrum IT 
Wilanów.

B+R NA EUROPEJSKIM POZIOMIE
Według raportu „Badania i rozwój w Polsce. Raport 2014” firmy Delo-
itte, rodzime firmy potrzebują m.in. podatkowych zachęt i ułatwień ze 
strony państwa, by mocniej inwestować w B+R. Już dziś w takich sek-
torach jak usługi dla biznesu, badania medyczne czy przemysł lotniczy 
należymy do światowej czołówki. W rozwoju chcą pomóc naukowcy. 
Światowej sławy badacz mózgu, prof. Wiesław L. Nowiński aktywnie 
działa na rzecz rozwoju neurotechnologii w Polsce. Badania mózgu, 
w tym zwłaszcza diagnostyka i leczenie udarów, mogą się stać w przy-
szłości polską specjalnością, jeśli zostanie wykorzystany potencjał w tej 
dziedzinie – uważa badacz, który od lat kieruje laboratorium w singapur-
skiej agencji ds. nauki A*STAR. Chce wykorzystać swoje doświadczenie, 
wiedzę oraz kontakty by pomóc stworzyć w Polsce i Europie sieć inku-
batorów przedsiębiorczości – przygotował już pilotażowy projekt, który 
konsultuje na szczeblu rządowym.
– Nauka ma służyć społeczeństwu, dlatego wyniki badań należy ko-
mercjalizować, a nie archiwizować – powiedział w wywiadzie dla  
„Pulsu Biznesu”. 

RYNEK 
DYKTUJE  
KIERUNKI 
BADAŃ 
Gregory Kołodziej, 
 dyrektor biura funduszy 
unijnych Comarch SA

Obszary badawcze, nad 
którymi pracujemy są 
zawsze wynikiem ba-
dań rynkowych, w tym 
rozmów z istniejącymi 
i potencjalnymi klienta-
mi. Pracujemy nad ob-
szarami, co do których 
jesteśmy pewni wysokie-
go poziomu komercjali-
zacji w przyszłości. Nie 
angażujemy się w prace 
badawcze, co do któ-
rych nie ma przesłanek 
komercyjnych. Na same 
badania przeznaczamy 
ok. 12% przychodów 
firmy – dla Comarch SA 
wydatki na działalność 
B+R to 68,5 mln zł, zaś 
dla Grupy Kapitałowej 
Comarch 104,4 mln zł.
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Poprosiliśmy o opinię zarówno przed-
stawicieli świata nauki, jak i biznesu. 

Wspólnie liczą oni przede wszystkim 
na to, że program pozwoli na przeła-
manie barier w obustronnych kontak-
tach. Pomoże w tym na pewno two-
rzenie konsorcjów, które połączą ludzi 
z różnych środowisk. Potencjalni bene-
ficjenci mają też nadzieję, że dzięki jasno 
i wyraźnie określonym zasadom współ-
działania i rozliczania się z kolejnych eta-
pów realizacji projektów, unikną opóź-
nień i błędów. Nasi rozmówcy chcie-
liby pracować nad innowacyjnymi pro-
duktami ze świadomością,  że badania 
nie rokujące sukcesu rynkowego mogą 
w odpowiednim momencie wstrzy-
mać, zamknąć lub odłożyć na bardziej 
dogodny moment.

POTRZEBNE SĄ PIENIĄDZE NA EKSPERYMENTY 
dr inż. Tomasz Wiktorski,  właściciel firmy B+ R Studio (analizy rynku)

Liczę na to, że dzięki programowi 
Inteligentny Rozwój uda się stworzyć 
warunki do tego, aby naukowcy mo-
gli w swobodnej atmosferze współ-
pracować z biznesem. Chciałbym, aby 
przewidziano środki na eksperymen-
towanie, ponieważ jednym z więk-
szych – moim zdaniem – problemów 
jest fakt, że nie każdy projekt badaw-
czy udaje się wdrożyć. Zawsze istnieje 
pewne ryzyko, które powinno być 
racjonalnie rozpatrywane przez urzędników 
przyznających dotacje. Często eksperymenty, 
np. w firmie produkcyjnej, generują znacznie 
wyższe koszty niż same badania w laborato-

rium. Warto to wziąć pod uwagę. 
Pewnym utrudnieniem jest komuni-
kacja między przedsiębiorcami a na-
ukowcami. Ci pierwsi często oczekują 
inicjatywy i konkretnej oferty od tych 
drugich i odwrotnie. Dlatego dobrym 
rozwiązaniem będzie tworzenie insty-
tucji otoczenia biznesu, które pozwo-
lą połączyć te dwa światy – biznesu 
i nauki – i pomogą im się nawzajem 
zrozumieć. Taką instytucją jest np. 

Dobroteka w Dobrodzieniu – bardzo innowacyj-
na placówka, która posiada zarówno swój cel 
edukacyjny i badawczy, jak i przestrzeń komer-
cyjną, nastawioną na sprzedaż.

Połączyć świat nauki  
 i biznesu

Inteligentny Rozwój jest jednym z tych programów w nowej perspektywie unijnej 
2014-2020, który budzi wiele nadziei i oczekiwań, zarówno ze strony przedsiębiorców, 

jak i środowisk naukowych. Uczelnie liczą na to, że ich baza badawcza będzie 
należycie wykorzystana. Firmy natomiast w zastosowaniu wyników badań do wdrażania 

nowych produktów i usług upatrują szansy na dynamiczny rozwój.
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PRZEŁAMANIE BARIERY ZAUFANIA MIĘDZY NAUKĄ A BIZNESEM 
prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski,  kierownik Katedry Meblarstwa, Wydział Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Badania i związany z nimi rozwój branży drzewnej, meblar-
skiej i papierniczej powinny stanowić  szczególny przed-
miot zainteresowania w nowej perspektywie finansowej 
UE, a zwłaszcza programu Inteligentny Rozwój. Nadzwyczaj 
często spotykamy się z opiniami, że branże te są zdomino-
wane przez niemiecki, skandynawski czy włoski know-how. 
Niejednokrotnie zdarza się, że wzornictwo, technologie 
lub wyniki badań naukowych są implementowane w Pol-
sce wraz z zakupem nowych maszyn i urządzeń. Jesteśmy 
czwartym producentem i trzecim eksporterem mebli (pod 
względem ich masy) na świecie, a jednocześnie nie dyspo-
nujemy własnym silnym wzornictwem, produktami o światowym za-
sięgu czy globalnymi rozwiązaniami technologicznymi.
Nowa perspektywa stwarza obiecujące warunki do realnej współ-
pracy pomiędzy uczelniami i podmiotami gospodarczymi. Jako 
środowisko naukowe mamy nadzieję, że zostaną przełamane ba-
riery braku zaufania pomiędzy nauką a biznesem. Umożliwienie 
inteligentnego rozwoju branży powinno wiązać się z tworzeniem 

konsorcjów naukowo-przemysłowych na styku badań 
rozwojowych, wzornictwa, ergonomii, biomechaniki czy 
badań stosowanych i przedwdrożeniowych. Ich zainte-
resowanie powinno skupić się też wokół takich dziedzin 
jak: technologia drzewnictwa i meblarstwo, informatyka, 
zdrowie, żywność i transport. Produktem wielopłaszczy-
znowej współpracy powinny być nowe materiały, inteli-
gentne technologie wytwarzania i zarządzania, innowa-
cyjne wyroby i usługi rozpoznawalne w skali europejskiej 
i światowej. Uniwersytet Przyrodniczy, a w szczególności 
Katedra Meblarstwa, są silnie skoncentrowane na wysokiej 

jakości takiej współpracy. Zwykłe podpisanie listu intencyjnego lub 
zwyczajowe deklaracje woli współpracy nie zagwarantują, że poten-
cjalne projekty w programie Inteligentny Rozwój będą skuteczne. 
Oczekujemy, że determinacja podmiotów gospodarczych i uczelni, 
sformalizowana umowami współpracy, zaowocuje przełomowymi 
rozwiązaniami potwierdzającymi inteligentną specjalizację Polski 
w branży drzewnej i meblarskiej. 

RÓWNOMIERNE ROZŁOŻENIE RYZYKA
dr inż. Wojciech Trzasko,  prodziekan ds. rozwoju i współpracy, Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka

Pozytywne nastawienie do programu widać zarówno ze 
strony uczelni, jak i przedsiębiorców. Na pewno ma on 
duży potencjał i pozwoli na intensyfikację współpracy 
instytucji naukowo-badawczych z otoczeniem społeczno-
-gospodarczym.  Problem jak zwykle tkwi w szczegółach. 
Jednym z nich jest – moim zdaniem – kwestia wdrażania 
produktów. Projekty innowacyjne, mimo że poprzedzone 
badaniami rozwojowymi, nie zawsze udaje się wdrożyć 
do produkcji. Zdarza się, że ich  realizacja kończy się na 
etapie prototypu. Dobrze byłoby, gdyby w programie było 
miejsce na takie ryzyko (tzn. wcześniejsze zamknięcie pro-
jektu) i aby nie leżało ono jedynie po stronie przedsiębiorcy. To dla 
niego spore obciążenie, które może zniechęcać do ubiegania się 
o dofinansowanie.
Mam nadzieję, że zostaną usprawnione procesy zarządzania projek-
tami i mechanizmy współpracy między uczelnią a przedsiębiorca-

mi. Powinny tu być przyjęte pewne standardy. Najlepszym 
rozwiązaniem, w mojej opinii, będzie tworzenie konsorcjów 
i klastrów. My już mamy taką instytucję – Północno-Wschod-
ni Klaster Ekoenergetyczny, związany z odnawialnymi źró-
dłami energii, skupiający zarówno naukowców, przedsiębior-
ców, jak i przedstawicieli samorządu lokalnego. Jako uczelnia 
z kolei powołaliśmy spółkę – Instytut Innowacji i Technologii 
Politechniki Białostockiej. Jej zadaniem jest łączenie potrzeb 
przedsiębiorców z możliwościami uczelni. Jesteśmy więc 
przygotowani na realizowanie projektów z pogranicza nauki 
i biznesu.

Myślę, że dobrze byłoby uprościć procedury rozliczania projektów 
i ustalić dogodne dla wszystkich zainteresowanych terminy oceny pro-
jektów i harmonogramy ogłaszania konkursów. Z naszej strony, istot-
ne jest, aby ważne terminy były znane ze znacznym wyprzedzeniem, 
wtedy łatwiej będzie zaplanować działania, np. powołać konsorcjum.

POTRZEBUJEMY NIEPODWAŻALNEJ OPINII NAUKOWCÓW 
Grzegorz Skalmowski,  właściciel i założyciel firmy Snails Garden (hodowla ślimaków afrykańskich)

Program Inteligentny Rozwój wiele znaczy dla przedsię-
biorcy. Myślę, że tworzeniu każdego nowego produktu na 
rynku polskim powinna towarzyszyć stosowna opinia kadry 
naukowej. Bez jej wsparcia „wynalazek” sam się nie obroni. 
Opinia ta jest dla nas szczególnie cenna, bo jest wiarygod-
na i poparta odpowiednimi badaniami nie do podważenia. 
Przedsiębiorca czy producent sam może być nieobiektywny, 
ale gdy połączymy te dwa organy w całość, przy wsparciu 
programu Inteligentny Rozwój,  jesteśmy w stanie wspólnie 
stworzyć innowacyjny produkt. Cały proces doskonale od-
zwierciadla nazwa programu. „Inteligentny”, bo zaangażo-
wany jest przedsiębiorca, który wdraża produkty w życie i nauka, któ-

ra je testuje i nadaje odpowiednią wagę i znaczenie. Nasze 
przedsiębiorstwo – Eko Snails Garden – planuje rozpocząć 
własną produkcję kosmetyków oraz wprowadzić na rynek 
polski unikalne produkty farmaceutyczne na bazie czystego 
śluzu ze ślimaków. Zrobili to już Włosi, my do tego potrze-
bujemy pomocy polskich naukowców. Liczę na to, że dzięki 
dofinansowaniu uda się wypracować wyniki pozwalające na 
rozwój produkcji i sprzedaży takich produktów. Oczekuje-
my od kadry naukowej wsparcia i przeprowadzenia badań 
w tym zakresie. Dzięki temu – jako przedsiębiorcy – będzie-
my mogli poświęcić więcej czasu i uwagi samej produkcji 

i marketingowi sprzedaży.
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Program Operacyjny Wiedza Edu-
kacja Rozwój, na realizację któ-

rego przeznaczono blisko 5 mld 
euro, czyli 32% wszystkich środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, obejmuje 4 główne osie prio-
rytetowe. Największe środki, 33% 
spośród dedykowanych realizacji 
PO WER, wesprą działania podjęte 
w ramach I osi priorytetowej – Osoby 
młode na rynku pracy. Pozostałe fun-
dusze rozdzielono pomiędzy II oś 
priorytetową – Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji, oś III – Szkolnictwo wyższe 
dla gospodarki i rozwoju oraz oś IV 
– Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa (powyższy opis 

struktury osi priorytetowych odnosi 
się do projektu programu przyjętego 
przez Radę Ministrów w dniu 8 stycz-
nia 2014 r.). 

Zmiany są konieczne
– W latach 2014-2020 bardzo duża 
uwaga będzie poświęcona działaniom, 
które mają na celu podnoszenie kom-
petencji studentów, istotnych z punktu 
widzenia pracodawców. Przeprowa-
dzone badania jednoznacznie wska-
zują potrzebę rozwijania m.in. kompe-
tencji zawodowych, interpersonalnych, 
w  zakresie przedsiębiorczości oraz 
analitycznych – w środowisku nowo-
czesnych technologii – zauważa Paweł 
Zdun z Departamentu Europejskiego 

Funduszu Społecznego Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju.

Zmiany w szkolnictwie wyższym, 
zmierzające szczególnie w kierunku 
większego dopasowania profilu stu-
diów do wymagań rynku pracy, są 
konieczne. Pomimo tego, że w Pol-
sce odsetek osób w wieku 30-34 lat 
posiadających wykształcenie wyższe 
jest najwyższy w Europie (39,1%), 
poziom kształcenia pozostawia wiele 
do życzenia. Zwiększenie aspira-
cji w zakresie kształcenia akademic-
kiego spowodowało dynamiczny roz-
wój uczelni niepublicznych, co z całą 
pewnością przyczyniło się do posze-
rzenia możliwości zdobycia wyższego 
wykształcenia, ale jednocześnie spo-

 Edukacja�na�poziomie�
wyższym��dostosowana 
do rynku pracy
Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku 
pracy i społeczeństwa to jeden z kilku celów, który ma być realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, następcy kończącego się Programu Kapitał Ludzki. 
W osiągnięciu tego celu ma pomóc między innymi współpraca uczelni wyższych z pracodawcami. 

 ↑W obszarze szkolnictwa 
wyższego uczelnie będą 
przede wszystkim projek-
todawcami, realizującymi 
kształcenie powiązane z po-
trzebami rynku pracy. 
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wodowało spadek oferowanych usług 
edukacyjnych. 

– Dzięki środkom EFS uczelnie będą 
mogły wzbogacić studia o dodatkowe 
programy rozwoju kompetencji. Tego 
typu programy będą mogły zawierać np. 
szkolenia i zajęcia warsztatowe pozwa-
lające uzyskać określone kompetencje, 
dodatkowe zadania praktyczne dla stu-
dentów realizowane w formie projekto-
wej, w tym w ramach zespołów projek-
towych czy dodatkowe zajęcia realizo-
wane we współpracy z pracodawcami 
(w tym z zagranicy), a także wizyty 
studyjne – twierdzi Paweł Zdun.

Kształcenie zgodne 
z potrzebami
W  ramach III osi priorytetowej – 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 
i rozwoju – przewidziano do realizacji 
określone przedsięwzięcia. Kształce-
nie na poziomie wyższym odpowia-
dające potrzebom gospodarki, rynku 
pracy i społeczeństwa zapewni m.in. 
wyposażenie studentów w praktyczne 
umiejętności, kompetencje miękkie 
potrzebne w  przyszłej pracy oraz 
postawy przedsiębiorcze. Nie bez 
znaczenia będzie wsparcie realizacji 
studiów o profilu praktycznym, w tym 
studiów dualnych, czyli takich, dzięki 
którym studenci zdobędą zarówno 
praktyczne umiejętności zawodowe, 
jak i  kompetencje miękkie. Środki 
z EFS przeznaczone będą także na 
wsparcie programów stażowych 
dla studentów i doktorantów, usług 
świadczonych m.in. przez akademic-
kie biura karier, które wspomagają 
studentów w rozpoczęciu aktywno-
ści zawodowej na rynku pracy. 

– Podstawą dla działań realizo-
wanych ze środków EFS będą ana-
lizy i badania w zakresie istniejących 
potrzeb rynku pracy oraz kompetencji 
studentów, które są najbardziej istotne 
z  punktu widzenia pracodawców. 
Wyniki takich analiz będą podstawą 
do określenia kryteriów wyboru pro-
jektów w konkursach ogłaszanych dla 
uczelni i będą określały, jakiego rodzaju 
kompetencje i formy wsparcia powinny 
wspierać programy kształcenia. PO 
WER przewiduje również możliwość 
realizacji programów kształcenia, któ-
rych zapotrzebowanie zostało zgło-
szone przez pracodawców lub przez 
organizacje pracodawców. Warto przy 

tym zaznaczyć, że pomimo, iż dzia-
łania w ramach PO WER w obszarze 
szkolnictwa wyższego będą realizo-
wane z  poziomu krajowego, trwają 
prace nad przygotowaniem mechani-
zmów pozwalających uwzględniać spe-
cyficzne potrzeby regionalne w zapo-
trzebowaniu na określonych absol-
wentów. W konkursach ogłaszanych 
z poziomu krajowego, będzie możliwe 
uwzględnienie zapotrzebowania zgła-
szanego przez regiony – powiedział 
Paweł Zdun.

Kolejnym elementem gwarantują-
cym lepsze dopasowanie studiów do 
tendencji panujących na rynku pracy, 
będzie włączenie pracodawców 
w proces przygotowania i realizacji 
programów kształcenia.

Lepsza jakość studiów
Ważnymi elementami proponowa-
nych w osi priorytetowej dedyko-
wanej szkolnictwu wyższemu będą 

także: podniesienie jakości studiów 
doktoranckich, wzrost międzynarodo-
wości polskiego szkolnictwa, poprawa 
jakości dydaktyki i rozwój systemów 
zarządzania w  uczelniach. Dużą 
uwagę przykłada się także do kształ-
cenia na kierunkach medycznych. 

Określonym, wyżej wymienionym 
celom towarzyszą również oczeki-
wania. Wdrożenie proponowanych 
zmian ma przyczynić się do zwiększe-
nia szans na zatrudnienie absolwen-
tów szkół wyższych w obszarach klu-
czowych dla gospodarki, rynku pracy 
i  społeczeństwa. Ma pomóc także 
w zwiększeniu dostępu do wysokiej 
jakości studiów doktoranckich. Z kolei 
umiędzynarodowienie programu 
studiów, m.in. poprzez zatrudnienie 
wykładowców z  zagranicy o udo-
kumentowanej pracy naukowej, 
także zawodowej i artystycznej oraz 
poprzez wsparcie polskich uczelni 
ubiegających się o akredytacje zagra-
niczne, ma zapewnić dostępność mię-
dzynarodowych programów kształce-
nia dla studentów. 

W obszarze szkolnictwa wyższego, 
jak wyjaśnia Paweł Zdun, uczelnie 
będą przede wszystkim projekto-
dawcami, realizującymi kształcenie 
powiązane z potrzebami rynku pracy. 

Z planowanych w PO WER działań 
będą mogły korzystać zarówno uczel-
nie publiczne, jak i prywatne. W nie-
których przypadkach, np. w zakresie 
prowadzenia studiów doktoranckich, 
o realizację projektów będą mogły 
także ubiegać się instytuty, np. Pol-
skiej Akademii Nauk. 

KRYSTYNA JUSZCZUK-BUSZKO

KTO MOŻE
SKORZYSTAĆ 
ZE WSPARCIA?
Potencjalnymi grupami doce-
lowymi działań realizowanych 
w ramach PO WER będą:

❚❚ uczelnie i podmioty kształcą-
ce na poziomie wyższym,

❚❚ osoby uczestniczące 
w kształceniu na poziomie 
wyższym,

❚❚ pracodawcy oraz organizacje 
pracodawców,

❚❚ minister właściwy ds. szkol-
nictwa wyższego.

Paweł Zdun, 
 Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju, Departament 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Dzięki działaniom EFS, 
studenci w trakcie stu-
diów uzyskają kwalifi-
kacje, kompetencje oraz 
doświadczenie praktycz-
ne, pozwalające w jak 
najkrótszym czasie po 
zakończeniu studiów 
rozpocząć aktywność 
zawodową. Środki EFS 
będą mogły zostać 
wykorzystane przez 
uczelnie na modyfikację 
programów kształcenia. 
W tym zakresie bardzo 
ważnym elementem bę-
dzie zacieśnianie współ-
pracy uczelni z praco-
dawcami. Pracodawcy 
będą mogli uczestniczyć 
w tworzeniu programu 
kształcenia na danym 
kierunku, a następnie 
być włączeni w jego 
realizację (np. poprzez 
organizację staży dla stu-
dentów, czy uczestnicząc 
w prowadzeniu praktycz-
nych zajęć dla studen-
tów). Bliska współpraca 
uczelni z pracodawcami 
podczas całego cyklu 
kształcenia na danym 
kierunku studiów, będzie 
jednym z elementów 
zapewniających kształ-
cenie odpowiadające na 
aktualne potrzeby rynku 
pracy. Działania te będą 
możliwe zarówno na 
studiach o profilu prak-
tycznym, jak też ogólno-
akademickim.
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Miasta jednak nie zamierzają zmniejszyć 
swej aktywności w pozyskiwaniu fundu-

szy europejskich – chcą realizować następne 
projekty. Nowa perspektywa finansowa na lata 
2014-2020 to szansa na kolejne pozytywne 
zmiany, nie tylko w zakresie miejskiego trans-
portu, ale też środowiska i energetyki (m.in. 

głęboka, kompleksowa modernizacja ener-
getyczna budynków, rozwijanie i wdrażanie 
inteligentnych systemów dystrybucji energii). 
Czy Warszawa, Katowice, Łódź, Rzeszów 
i Wrocław są gotowe na POIiŚ bis? Jakie jest 
ich spojrzenie na kolejną edycję tego najwięk-
szego programu krajowego? 

WARSZAWA, Maciej Fijałkowski
– Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Warszawy

❚❚ Czekamy na POIiŚ bis, ponieważ jest to największy program 
z przeznaczeniem na projekty infrastrukturalne, który łączy w sobie 
dwa źródła finansowania, a więc EFRR i Fundusz Spójności. Mazow-
sze jako region lepiej rozwinięty będzie miał w nowej perspekty-
wie ograniczony dostęp do środków UE z EFRR. Szansą dla dużych 
inwestycji miejskich z różnych sektorów gospodarki jest więc w tym 
przypadku finansowanie przedsięwzięć z POIiŚ, z Funduszu Spójno-
ści, w ramach którego nie ma ww. ograniczeń. W nowej perspek-
tywie liczymy w szczególności na realizację projektów ważnych dla 
usprawnienia transportu w Warszawie.

❚❚ Na liście najważniejszych planów miasta jest kontynuacja 
działań na rzecz poprawy sprawności i efektywności komunikacji, 
m.in. poprzez budowę kolejnych odcinków II linii metra, budowę 
obwodnicy Śródmieścia (Praga Południe – Targówek) czy przebu-
dowę ul. Wał Miedzeszyński do węzła z trasą ekspresową S2. Po-
nadto ważne miejsce będzie zajmować realizacja wspólnych pro-
jektów z gminami obszaru funkcjonalnego Warszawy w ramach 
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

❚❚ Innym miastom zazdrościmy alokacji środków unijnych, z ja-
kiej będą mogły korzystać w nowej perspektywie. Mazowsze, jako 
region należący do kategorii lepiej rozwiniętych, będzie w nowej 
perspektywie unijnej miało dostęp do ograniczonej puli środków. 
Warszawa, jako lider w pozyskiwaniu środków UE, stara się współ-
pracować i wymieniać doświadczeniami z innymi miastami i dużymi 
beneficjentami środków UE w Polsce i w Europie. 

❚❚ Jesteśmy dumni z największych inwestycji transportowych, 
które udało się zrealizować w Warszawie dzięki POIiŚ. Wyróżniają-
cym się projektem jest budowa II linii metra – największa inwestycja 
samorządowa w skali kraju, dzięki której możliwe będzie m.in. 
skrócenie czasu podróży pasażerów komunikacji zbiorowej oraz 
zmiana struktury transportu na korzyść bardziej przyjaznej 
środowisku. Kolejnym dużym projektem jest budowa Mostu 
Północnego, obecnie Mostu Marii Skłodowskiej-Curie, której celem 
była poprawa warunków ruchu w mieście, szczególnie w jego 
północnych dzielnicach. Ze środków POIiŚ sfinansowano także 
uruchomienie obsługi transportu kolejowego Lotniska Okęcie im. F. 
Chopina – zakupiono nowoczesne, sześciowagonowe elektryczne  

Most Marii Skłodowskiej-Curie
 
zespoły trakcyjne, które zapewniają sprawną komunikację 
z lotniskiem oraz są przyjazne środowisku. Poza projektami 
transportowymi niezwykle ważnym projektem dla poprawy jakości 
życia mieszkańców stolicy i jednocześnie największym przedsię-
wzięciem w zakresie ochrony środowiska w Europie jest inwesty-
cja pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warsza-
wie”. Kolejnym dużym projektem zrealizowanym dzięki POIiŚ jest 
Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, które cieszy się 
niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców i turystów.

❚❚ Przedsiębiorcy najbardziej chwalą nas za szybki, ale jedno-
cześnie zrównoważony rozwój miasta. Jeszcze raz warto pod-
kreślić miastotwórczą rolę II linii metra, inwestycja ta bowiem 
korzystnie wpłynie na podniesienie atrakcyjności prawobrzeżnej 
i rewitalizowanej części Warszawy oraz mniej zagospodarowanych 
terenów zachodniej części miasta. Sprawna i szybka komunikacja 
będzie korzyścią zarówno dla mieszkańców, jak i dla firm zaintere-
sowanych inwestowaniem w okolicach nowej linii metra.

Nowa perspektywa  miasta
Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ) 
to setki inwestycji, które zmieniły polskie miasta, ułatwiając 
życie mieszkańcom i zwiększając atrakcyjność dla biznesu. 
Nowe tramwaje i pociągi, nowoczesne technologie 
w transporcie miejskim, przebudowane i bezpieczniejsze drogi 
to obecnie standard.  
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ŁÓDŹ, Katarzyna Kowalska – Dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Łodzi

❚❚ Czekamy na POIiŚ bis, ponieważ zdążyliśmy poznać już efek-
ty POIiŚ. Dobiegają końca największe projekty infrastrukturalne 
w mieście, a kolejna perspektywa pozwoli nam zwielokrotnić ich 
rezultaty. Kontynuowanie rozwoju w dotychczasowych obszarach, 
które były wspierane z POIiŚ, pozwoli na komplementarne i tym 
samym kompleksowe rozwiązywanie problemów.

❚❚ Na liście najważniejszych planów miasta są: m.in. rewitali-
zacja terenów śródmiejskich miasta, rewitalizacja i zagospodaro-
wanie terenu Nowego Centrum Łodzi wraz z kontynuacją rozwoju 
funkcji kulturalnych w zabytkowej elektrociepłowni EC1, a także 
kontynuacja modernizacji trasy Wschód – Zachód wraz z zakupem 
nowoczesnego taboru. Istotnym, szerokim programem objęte zo-
staną łódzkie szkoły w zakresie głębokiej modernizacji energetycz-
nej oraz modernizacji infrastruktury sportowej. Bardzo istotnym 
dla miasta projektem, komplementarnym do rewitalizacyjnych 
działań Łodzi, jest szeroki projekt zawiązany z rozwojem i moder-
nizacją sieci ciepłowniczych.

❚❚ Innym miastom zazdrościmy... Niczego nie zazdrościmy. Sku-
piamy się na wykorzystaniu potencjału naszego miasta. Ogromna 
ilość zdegradowanych terenów poprzemysłowych jest zarów-
no problemem, jak i potężnym wyzwaniem oraz szansą. Upadek 
przemysłu włókienniczego bardzo dotknął miasto i dopiero nie-
dawno dostrzeżono skalę problemów, z którymi się dzisiaj mierzy-
my. Dzięki szerokim działaniom w tym zakresie, pomocy rządo-
wej, m.in. w zakresie ukierunkowania wsparcia na zdegradowane 
obszary Łodzi oraz dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczeń-
stwa – mamy plan, żeby odbudować Łódź.

❚❚ Jesteśmy dumni z pierwszych kroków, które rozpędziły proces 
rewitalizacji w mieście. Kamienice, teatry, zabytkowe i poprzemy-

słowe obiekty odzyskały blask i zaczęły tętnić życiem. Dokładając 
do tego wszystkie działania społeczne miasta i oddolne inicjatywy 
społeczeństwa uzyskujemy olbrzymi kapitał i doświadczenie na 
przyszłość.

❚❚ Przedsiębiorcy najbardziej chwalą nas za realizację zadań 
związanych z dojazdami do autostrad. Połączenia z autostradami 
i drogami krajowymi stanowiły jeden z priorytetów Łodzi zarówno 
w poprzedniej, jak i obecnej perspektywie UE. Przebudowa węzła 
komunikacyjnego – układu drogowo-tramwajowego na skrzyżo-
waniu Al. Marszałka Rydza Śmigłego i J. Piłsudskiego (II etap trasy 
W-Z) wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii 
komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi 
– będzie kontynuacją etapu pierwszego i wpłynie na jakość trans-
portu miejskiego.

KATOWICE, Marzena Szuba – Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice

❚❚ Czekamy na POIiŚ bis, ponieważ jest on unikalną szansą na 
kompleksową realizację inwestycji o dużym zakresie i spodziewa-
nym równie dużym potencjale oddziaływania.

❚❚ Na liście najważniejszych planów miasta są kwestie dotyczą-
ce zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Na obsza-
rze Subregionu Centralnego planujemy realizację  projektu POIŚ_
WFOŚ (robocza nazwa: Program kompleksowej likwidacji niskiej 
emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej), który zakłada 
wdrożenie programu grantowego obejmującego:

–  kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczno-
ści publicznej i budynków mieszkalnych wraz z wymianą wypo-
sażenia tych obiektów na energooszczędne;

–  budowę budynków użyteczności publicznej o niemal zerowym 
zużyciu energii;

–  budowę, rozbudowę lub modernizację sieci ciepłowniczej 
i chłodniczej, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania 
ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą;

– wymianę źródeł ciepła.

Niebagatelne znaczenie dla Subregionu Centralnego, którego 
Miasto Katowice jest częścią, ma sprawny transport. Temu słu-
ży planowany do realizacji w ramach całego subregionu projekt 
POIŚ_TRA, który zakłada realizację „szkieletowych” rozwiązań 
z zakresu: budowy, przebudowy liniowej i punktowej infrastruk-
tury transportu zbiorowego, wdrażania inteligentnych systemów 
transportowych, zakupu taboru autobusowego i tramwajowego 
na potrzeby transportu publicznego oraz budowy i przebudowy 
liniowej infrastruktury tramwajowej oraz trolejbusowej.

❚❚ Innym miastom zazdrościmy... Z uwagą obserwujemy, co ro-
bią sąsiednie miasta, jakie opracowują rozwiązania i które z nich 
wdrażają w życie. Dobrym przykładem będzie z pewnością projekt 
z zakresu ITS, planowany do realizacji w ramach dużego projektu 

komplementarnego. Inne miasta zaczynają budować swoje ITSy, 
które zaczynają działać i się sprawdzają. Warto, żeby takie rozwią-
zania funkcjonowały również w Katowicach. Wiadomo przecież, że 
sprawny transport potrzebuje innowacyjnych rozwiązań.

❚❚ Jesteśmy dumni z powstającej w ramach Priorytetu XI POIiŚ sie-
dziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Kato-
wicach, której otwarcie zaplanowano na październik 2014 r. Ten 
przykład pokazuje, jak zrealizować dobry pomysł, który potem od-
działuje nie tylko na Katowice. Budowa siedziby Narodowej Orkie-
stry z pewnością przyczyni się do wzrostu znaczenia Katowic jako 
ważnego ośrodka kultury na mapie kraju i Europy.

❚❚ Przedsiębiorcy najbardziej chwalą nas za wspomniany 
wcześniej projekt komplementarny z zakresu transportu, który 
z pewnością przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miasta i ca-
łego subregionu. Ludzie pracujący dla biznesu doceniają szybkie 
i bezkolizyjne poruszanie się po mieście. Nie wolno nam zapomi-
nać, że biznes chce być tam, gdzie można łatwo i bezproblemowo 
dojechać.
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Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia

Droga ekspresowa S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź
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RZESZÓW, Stanisława Bęben 
– Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa

❚❚ Czekamy na POIiŚ bis, ponieważ nadal występuje u nas duże 
zapotrzebowanie na budowę podstawowej infrastruktury trans-
portowej, w szczególności rozwiązań multimodalnych dla komuni-
kacji publicznej. W przygotowaniu są także bardzo ważne inwe-
stycje dotyczące gospodarki wodnej oraz głębokiej modernizacji 
energetycznej budynków. Na realizację oczekują również ważne 
inwestycje z zakresu ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz dzie-
dzictwa kulturowego. Niestety o ich dofinansowanie nie będzie 
się można ubiegać w szerszym zakresie z innych programów.

❚❚ Na liście najważniejszych planów miasta są: budowa pół-
nocnej obwodnicy miasta w celu skomunikowania wschodnich 
i zachodnich terenów Rzeszowa, stworzenie południowego dro-
gowego obejścia miasta poprzez budowę drogi łączącej węzeł 
drogi ekspresowej S19 z drogami krajowymi i wojewódzkimi na 
terenie Rzeszowa, integracja różnych form publicznego transportu 
zbiorowego poprzez utworzenie Rzeszowskiego Centrum Komuni-
kacyjnego i Rzeszowskiej Kolejki Miejskiej oraz modernizacja i roz-
budowa infrastruktury ciepła systemowego w Rzeszowie.

❚❚ Innym miastom zazdrościmy alternatywnych form transportu 
publicznego, takich jak tramwaj czy metro. Ale mamy plany, aby 
to zmienić poprzez wdrożenie transportu multimodalnego, które-
go istotnym elementem będzie nadziemna kolejka szynowa typu 
monorail.

❚❚ Jesteśmy dumni z zaangażowania wielu inwestycji, szkół wyż-
szych, przedsiębiorców i całej społeczności lokalnej w proces po-
zyskiwania funduszy unijnych. Dzięki temu w Rzeszowie powstało 
poczucie, że od nas w znaczącej mierze zależy, jak będzie wyglą-
dać nasze miasto, osiedle, ulica i czy będzie się tu nam po prostu 
dobrze żyć. To wszystko ma swoje źródło w niezwykle dynamicz-
nie i pozytywnie zmieniającym się – dzięki funduszom z UE – wi-
zerunku i gospodarczym usytuowaniu miasta. Najlepiej dostrzega-
ją to przyjeżdżający do Rzeszowa goście i… statystyki. W 2013 r. 
największą dynamikę wzrostu płac wśród miast wojewódzkich 
wg GUS odnotowano właśnie w Rzeszowie, a miasto znalazło się 
także na 2. miejscu wśród największych miast, w których w latach 
2004-2013 pozyskano najwięcej środków zewnętrznych per capi-
ta. I to Rzeszów, obok Gdyni, uznany został ostatnio przez ogól-
nopolskie media za najbardziej innowacyjne miejsce w Polsce.

❚❚ Przedsiębiorcy najbardziej chwalą nas za kompleksową prze-
budowę i modernizację infrastruktury komunikacyjnej, w szcze-
gólności za połączenie z autostradą i drogą ekspresową – współ-
finansowane z POIiŚ, a także za realizację inwestycji drogowych 
łączących centra logistyczne z portem lotniczym Rzeszów-Ja-
sionka. Port przy współudziale miasta Rzeszowa i województwa 
podkarpackiego podpisał wstępną umowę z lotniskiem w Mia-
mi (USA) o przewozach lotniczych typu cargo. Ponadto każdy 
inwestor traktowany jest tutaj bardzo poważnie i profesjonalnie. 
Przykładamy też wielką wagę do kształcenia w obszarze nowych 
technologii, sprofilowanego zgodnie z zapotrzebowaniem przed-
siębiorstw. Współpracujemy z uczelniami wyższymi i biznesem 
w celu tworzenia płaszczyzn zwrotnego transferu nauki do gospo-
darki. Wyrazem tego jest fakt, że w naszym regionie 2/3 wydat-
ków na badania i rozwój pochodzi z firm, a tylko 1/3 od instytucji 
publicznych (zazwyczaj jest na odwrót), lokalne szkoły i uczelnie 
blisko współpracują z przemysłem, a Rzeszów regularnie gości 
przedstawicieli największych lotniczych koncernów.

WROCŁAW, Tomasz Sołowiej – Wydział Zarządzania Funduszami, Urząd Miejski Wrocławia

❚❚ Czekamy na POIiŚ bis, ponieważ mamy wiele przedsięwzięć 
wpisujących się w wytyczne programowe. 

❚❚ Na liście najważniejszych planów miasta są: kontynuacja 
rozbudowy systemu tramwajowego, program kompleksowej mo-
dernizacji energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych, 

jako kontynuacja dużego programu rewitalizacji historycznych 
kwartałów zabudowy oraz dwie trasy drogowo-mostowe odciąża-
jące wąskie gardła układu komunikacyjnego – obwodnica osiedla 
Leśnica oraz budowa Alei Wielkiej Wyspy.

❚❚ Innym miastom zazdrościmy... Nie zazdrościmy. Kibicujemy 
wszystkim miastom, ponieważ każde z nich ma swoją specyfikę 
i coś co je wyróżnia na tle innych.

❚❚ Jesteśmy dumni z… W latach 2007-2013 powstał Stadion Miej-
ski wraz z ulicą Śląską i Królewiecką, nowy terminal wrocławskie-
go lotniska, wyremontowaliśmy wiele dróg, które całkowicie uno-
wocześniły miasto. Wdrożyliśmy Zintegrowany System Transportu 
Szynowego, dzięki któremu coraz sprawniej możemy poruszać się 
po Wrocławiu, powstały nowe linie tramwajowe i węzły przesiad-
kowe. Miasto w tym czasie zyskało Autostradową Obwodnicę 
Wrocławia oraz zmodernizowany Dworzec Główny PKP.

❚❚ Przedsiębiorcy najbardziej chwalą nas za… Dla biznesu 
najważniejszy jest najnowszy odcinek obwodnicy śródmiejskiej 
(Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – 
etap I) i połączenie Obwodnicy Śródmiejskiej z portem lotniczym. 
To ważne inwestycje, ponieważ usprawniają komunikację poza 
centrum i łączą tereny istotne gospodarczo: centra logistyczne, 
wyloty z miasta.
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Wrocławski krasnal przy dworcu Wrocław Główny

Nowy terminal Rzeszów-Jasionka



15Fundusze Europejskie w Polsce

FUNDACJA CENTRUM ANALIZ TRANSPORTOWYCH I INFRASTRUKTURALNYCH,
Anna Dąbrowska – Prezes Zarządu

❚❚ Czekamy na POIiŚ bis, ponieważ to szansa dla miast na zaofe-
rowanie nowoczesnych, niskoemisyjnych, efektywnych i zinte-
growanych usług transportu publicznego, ukierunkowanych na 
potrzeby mieszkańców. Czekamy na inwestycje przemyślane, re-
alizowane w oparciu o całościową koncepcję rozwoju transportu 
publicznego i integrujące atuty różnych gałęzi i środków transpor-
tu. Oznacza to, że każdy rodzaj transportu ma w funkcjonowaniu 
miasta swoją rolę i przestrzeń, a łączenie przez pasażera usług 
transportu indywidualnego i różnych rodzajów transportu pu-
blicznego odbywa się płynnie, opierając się na odpowiedniej infor-
macji, dostosowanej infrastrukturze centrów przesiadkowych oraz 
efektywnym zarządzaniu ruchem. Wszystkie te elementy, łącznie 
z inwestycjami w tabor komunikacji publicznej oraz w systemy 

służące lepszemu zarządzaniu informacją i bezpieczeństwem, 
tworzą razem zintegrowaną wizję transportu w miastach, której 
realizacji spodziewamy się jako efektu wdrożenia POIiŚ bis.

❚❚ Na liście najważniejszych planów miast powinny być in-
westycje, które zapewnią przyszły rozwój miast ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju transportu publicznego, powiązanego 
z budową centrów przesiadkowych i inteligentnych systemów in-
tegrujących transport indywidualny z transportem publicznym. 

❚❚ Innym miastom europejskim zazdrościmy zintegrowanego 
podejścia do planowania i realizacji zmian w systemie transporto-
wym, konsekwencji we wdrażaniu tych zmian, a także umiejętne-
go prowadzenia dialogu społecznego tak, aby procesy rozwojowe 
były oczekiwane i rozumiane przez mieszkańców i budziły poczu-
cie, że są efektem wspólnego wysiłku.

❚❚ Jesteśmy dumni z... Niewątpliwym sukcesem jest rozwój infra-
struktury drogowej w miastach, budowa obwodnic i linii szkie-
letowych. Kolejnym sukcesem jest rozwój transportu szynowego 
w ujęciu aglomeracyjnym, linii tramwajowych i kolei aglomeracyj-
nych, a także podjęcie trudnego tematu wdrażania inteligentnych 
systemów transportowych. 

❚❚ Miasta najbardziej chwalimy za… Wiele miast skorzystało na 
dostępności środków europejskich. Wśród nich można wymienić 
Trójmiasto z usprawnioną infrastrukturą drogową, zintegrowa-
nym systemem zarządzania ruchem TRISTAR i budową kolei me-
tropolitalnej, Rzeszów z nowoczesnym podejściem do transportu 
publicznego w mieście, Łódź z projektem Łódzkiej Kolei Aglome-
racyjnej i wiele innych, gdzie udane inwestycje przekładają się na 
wzrost atrakcyjności miasta i regionu zarówno dla mieszkańców, 
jak i inwestorów. 

BUSINESS CENTRE CLUB, Marcin Tumanow 
– Przewodniczący Komisji Funduszy Strukturalnych

❚❚ Czekamy na POIiŚ bis, ponieważ to 
ogromna szansa na poprawę jakości życia 
mieszkańców miast oraz rozwoju biznesu. 
Z perspektywy organizacji reprezentującej 
środowisko partnerów spoza administra-
cji, to także szansa na unormowanie re-
guł partycypacji w podejmowaniu decyzji 
zgodnie z zasadą partnerstwa, która w tej 
perspektywie powinna być jednym z klu-
czowych mechanizmów.

❚❚ Na liście najważniejszych planów 
miast powinny być projekty z zakresu 
infrastruktury inteligentnych sieci zasila-
nia w aglomeracjach, rozwój niskoemisyj-
nego transportu zbiorowego i rewitaliza-
cja terenów poprzemysłowych.

❚❚ Innym miastom europejskim zazdro-
ścimy... Jest bardzo dużo ciekawych 
przykładów z zakresu rozwiązań inteli-
gentnego transportu w miastach. Ja od-
wołam się do multimodalnego systemu 
zarządzania ruchem w Ghent w Belgii  
integrującego informację o różnych 
środkach transportu (w tym informację 
o dostępnych na danym obszarze miej-
scach parkingowych). Jako drugi przykład 
warto podać system SIRIO w Bolonii we 
Włoszech, dotyczący zarządzania dostę-
pem do wyznaczonych obszarów miasta 
dla kierowców.  

❚❚ Jesteśmy dumni z dworców: Wrocław 
Główny, Kraków Główny, obwodnic War-
szawy i Wrocławia, autostrady A1.

❚❚ Miasta najbardziej chwalimy za… 
Warszawa – II linia metra, na którą czeka 

stolica – trudne zadanie inwestycyjne, nie 
bez problemów w realizacji czy rozwój 
szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście – 
usprawniające komunikację, promujące 
transport zbiorowy.
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Dworzec Kraków Główny

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie



FE wspierają zintegrowany rozwój

Wspomniane studenckie pro-
jekty wygrywają międzynaro-

dowe konkursy technologiczne i jed-
nocześnie stanowią przykłady pomy-
słów i koncepcji, na bazie których, 

przy właściwym wsparciu, można 
stworzyć tzw. start-upy – młode 
firmy, poszukujące swojego modelu 
biznesowego gwarantującego im 
rozwój na rynku.

Bierzmy przykład 
z najlepszych
Mekką start-upowców jest obecnie 
legendarna Dolina Krzemowa, usy-
tuowana w północnej części doliny 
Santa Clara w Kalifornii. To tam kre-
atywni młodzi ludzie przekuwają 
swoje, wydawałoby się z  pozoru 
często nierealne, pomysły i  kon-
cepcje w dynamicznie rozwijające 
się i  rentowne biznesy. W Dolinie 
Krzemowej znajdują się również naj-
większe światowe przedsiębiorstwa 
z branży IT. Swoje siedziby mają tam 
tacy giganci jak Adobe, Apple, eBay, 
Facebook czy Google. Sukces Doliny 
Krzemowej polega na stworzeniu 
warunków sprzyjających rozwojowi 
nowych, innowacyjnych pomysłów, 
m.in. poprzez świetnie działający eko-
system wspierania przedsiębiorczości 
start-upowej. Rodzi się pytanie, czy 
sukces ten, choć w części, możliwy 
jest do powtórzenia w naszym kraju? 
Zależy to od wielu czynników. 

 StartUp�-owa 
Polska Wschodnia

Sterowanie komputerem za pomocą głosu czy mimiki twarzy, stworzenie aplikacji mobilnej 
ułatwiającej poruszanie się osób niedowidzących, skonstruowanie najlepszego na świecie 
łazika marsjańskiego – to nie są kolejne projekty prowadzone przez Google czy NASA. 
To przedsięwzięcia z sukcesem realizowane przez studentów z uczelni z Polski Wschodniej.

Fundusze Europejskie w Polsce16
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Od pomysłu do biznesu
Młodzi mieszkańcy Polski Wschodniej 
już wielokrotnie pokazali, że drzemie 
w nich ogromy potencjał. Przykładem 
tego mogą być wyniki polskiego finału 
konkursu Imagine Cup 2014 r., w któ-
rym pierwsze miejsca zajęli wyłącznie 
studenci z makroregionu. Ogromy suk-
ces osiągnęli także studenci Politechniki 
Białostockiej, których łazik marsjański 
HYPERION 2 zwyciężył w międzyna-
rodowych zawodach University Rover 
Challenge w Stanach Zjednoczonych. 

Dzięki nowemu programowi dla 
Polski Wschodniej na lata 2014-2020, 
głównie absolwenci i studenci ostat-
nich lat studiów otrzymają wsparcie na 
przekształcenie swoich pomysłów w 
innowacyjny biznes. Będzie to możliwe 
za sprawą kompleksowego działania 
pn. „Platformy startowe dla nowych 
pomysłów”. Do wsparcia kwalifiko-
wać się będą koncepcje mające inno-
wacyjne zastosowanie w wysokich 
i średnich technologiach, jak również 
rozwiązania wykorzystywane w życiu 
codziennym, praktyce gospodarczej 
(jako produkt czy usługa) bądź w roz-
woju narzędzi informacyjno-komuni-
kacyjnych. 

Właściwa strategia 
rynkowa
Należy pamiętać, że równie ważne jak 
dobry pomysł jest przeprowadzenie 
właściwej jego weryfikacji pod kątem 
szans rynkowych oraz wybór odpo-
wiedniego modelu biznesowego. 
Większości start-upom brakuje wła-
śnie uporządkowanego procesu bada-
nia rynku oraz odpowiedniej strategii 
prowadzenia i rozwoju firmy. Stąd też 
wiele pomysłów, nawet z pozoru tych 
najlepszych, często nie odnosi sukcesu 
biznesowego, a to z powodu błęd-
nej oceny potrzeb klientów, niewła-
ściwego doboru kanału dystrybucji, 
czy też źle zaprojektowanego opa-
kowania produktu. 

Skorzystanie z  „Platform starto-
wych” pozwoli młodym, kreatyw-
nym ludziom uniknąć tego rodzaju 
błędów. Oferowane w ich ramach 
wsparcie obejmie wszelkie usługi 
niezbędne do przeprowadze-
nia prac nad rozwojem nowego 
pomysłu – m.in. testowanie i wery-
fikowanie rynku, mentoring branżowy 
(indywidualne oraz grupowe sesje 

mentoringowe) oraz coaching (np. 
biznesowy, marketingowy, finansowy, 
technologiczny). Ponadto, pomysło-
dawcom udostępniona zostanie prze-
strzeń do pracy biurowej, aby pod 
okiem mentorów biznesowych mogli 
efektywnie opracowywać swoje kon-
cepcje. Autorzy najlepszych pomy-
słów uzyskają wsparcie finansowe 
w formie dotacji z Programu Polska 
Wschodnia 2014-2020. 

„Platformy startowe” 
krok po kroku 
Zainteresowane osoby będą mogły 
zaprezentować swój pomysł podczas 
naborów organizowanych na pozio-
mie regionalnym – wydarzeń start-
-upowych np. o podobnej formule 
do „Start-up Weekend” czy „Start-up 
lab workshops”. Selekcji dokonywać 
będą eksperci biznesowi i doświad-
czeni inwestorzy.

Następnie, najlepsi pomysłodawcy 
przystąpią do tworzenia własnego 
przedsiębiorstwa. Jako start-uperzy 
otrzymają niezbędną pomoc w roz-
woju pomysłów i przygotowaniu wła-
ściwego (rentownego) modelu biz-
nesowego. Na tym etapie wsparcie 
dla start-upów przekazywane będzie 
w formie usług biznesowych, marke-
tingowych i technologicznych.

Mając dopracowany innowacyjny 
produkt i przygotowany model biz-
nesowy, przedsiębiorca będzie mógł 
ubiegać się o bezzwrotną dotację na 
wejście na rynek i początkową fazę 
funkcjonowania start-upu.

Opracowane specjalnie dla mło-
dych ludzi narzędzie ma na celu 
zwiększenie szans na sukces nowego 
produktu i nowej firmy, eliminując jed-
nocześnie zagrożenie wynikające ze 
złego gospodarowania czasem czy 
niewłaściwego wykorzystania pienię-
dzy potencjalnych przedsiębiorców.  
Wokół „Platform startowych” prze-
widuje się także utworzenie biz-
nesowego i społecznego partner-
stwa. Współpraca z doświadczonymi 
przedsiębiorcami, którzy będą oce-
niać pomysły i pełnić rolę mentorów, 
środowiskiem akademickim, a także 
władzami lokalnymi i regionalnymi, 
kreującymi pozytywne otoczenie do 
lokowania i prowadzenia młodego 
biznesu, pozwoli na wykształcenie 
szerokiego ekosystemu wspierania 
przedsiębiorczości start-upowej 
w Polsce Wschodniej. 

MARCIN WASILEWSKI 

Równie ważne 
jak dobry pomysł 
jest przeprowa-
dzenie właściwej 
jego weryfikacji 
pod kątem szans 
rynkowych oraz 
wybór odpowied-
niego modelu 
biznesowego.

 ↓ Animatorami „Platform star-
towych” będą ośrodki in-
nowacji działające w Polsce 
Wschodniej, głównie parki 
naukowo-technologiczne 
i inkubatory technologicz-
ne. Wiele z nich powstało 
lub zostało rozbudowanych 
dzięki dofinansowaniu z 
Programu Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013.
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Inteligentny drogowskaz  
 do�rozwoju
Unia Europejska, aby zbudować inteligentną i zrównoważoną gospodarkę, 
musi optymalnie wykorzystać potencjał gospodarczy i naukowy drzemiący 
w poszczególnych regionach krajów członkowskich. Odpowiedzią na to 
wyzwanie są inteligentne specjalizacje. 

Koncepcja inteligentnych specjalizacji opiera się na 
prostej zasadzie – nie można specjalizować się 

we wszystkich dziedzinach. Dlatego też regiony same 
zdecydują o obszarach gospodarki i nauki, w które 
chcą inwestować środki unijne.  

Zgodnie z założeniami inteligentnych specjaliza-
cji, to samorządy lokalne potrafią najtrafniej określić 
najmocniejsze strony swoich regionów, wykorzystać 
zasoby naturalne i wskazać najbardziej rozwinięte 
i innowacyjne dziedziny nauki i technologii. Dlatego 
to  one określą, wspólnie z lokalnymi  przedstawi-
cielami biznesowymi i naukowymi, jakie kluczowe 
obszary gospodarcze regionu mają największy poten-
cjał rozwojowy.

Najważniejsze jest stworzenie trwałej i ciągle roz-
wijającej się sieci powiązań oraz zasad współpracy 
między przedsiębiorcami, naukowcami i samorzą-
dowcami. To oni będą współtworzyć i rozwijać te 
przyszłościowe obszary, które niosą ze sobą najwięk-
sze szanse wzrostu gospodarczego i powstawanie 
nowych miejsc pracy.

RADOSŁAW ZIENIEWICZ

DOBRY SPOSÓB NA SPECJALIZACJĘ
Włodzimierz Szordykowski,  Dyrektor Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Skuteczna realizacja założonej w województwie pomorskim strategii rozwoju wymaga sze-
rokiego zaangażowania partnerów i interesariuszy. Od samego początku prac nad wybo-
rem inteligentnych specjalizacji Pomorza udało nam się zaangażować dużą liczbę partnerów 
regionalnych tj. przedsiębiorców, naukowców, instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji 
pozarządowych, informując ich o tym przedsięwzięciu i zachęcając do aktywnego udziału 
w proponowaniu specjalizacji. W tym celu uruchomiono stronę internetową, a następnie 
rozpoczęto kampanię promującą pomorski proces wyłaniania specjalizacji. Odbyliśmy po-
nad 200 indywidualnych spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw np. Pracodawcami 
Pomorza w Tczewie, instytucji naukowych tj. Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdań-
skim oraz partnerami regionalnymi, np. Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorską 
Grupą Kompetencji Klastrowych, Radą Rektorów. Kluczowym elementem procesu długofa-
lowego działania w celu wyboru inteligentnych specjalizacji jest też dwuetapowy konkurs,  
zorganizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Efekt naszego działania jest 
zaskakująco pozytywny. Otóż do konkursu zgłosiło się 28 partnerstw reprezentujących łącz-
nie ponad 800 przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni. To oni będą stanowili siłę 
napędzającą rozwój pomorskich inteligentnych specjalizacji, nawet kiedy zakończy się okres 
dofinansowania unijnego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. 

POMORSKIE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE W 6 KROKACH 

Zarząd Województwa Pomor-
skiego (ZWP) przeprowadził 
przegląd analiz dotyczących 
gospodarczego profilu regionu, 
aby sprecyzować jego specy-
ficzne zasoby, określić przewagi 
i bariery rozwoju, a także zde-
finiować obszary aktywności 
gospodarczej o wysokim poten-
cjale wzrostu.

W drugim etapie członkowie 
Komisji Konkursowej przed-
stawią rekomendacje ZWP, 
który podejmie ostateczną 
decyzję o wyborze specjalizacji 
Pomorza. 

ZWP ogłosił otwarty, dwueta-
powy konkurs na wybór inteli-
gentnych specjalizacji Pomorza, 
mający na celu zainteresowanie 
przedstawicieli środowisk bizne-
sowych i naukowych utworze-
niem partnerstwa i zaanga-
żowanie we współtworzenie 
inteligentnych specjalizacji.

ZWP podejmie negocjacje z wy-
branymi partnerstwami. Przed-
miotem negocjacji będzie zakres 
i formy wsparcia publicznego, 
jakie mogą być udzielone z po-
ziomu regionalnego i międzyna-
rodowego.

Przedstawiciele środowisk (part-
nerstw) w trakcie prezentacji 
publicznej przedstawią propozycje 
działań na rzecz rozwoju danej 
specjalizacji. Wysłuchanie publicz-
ne ma zachęcić przedstawicieli 
partnerstw do wymiany infor-
macji, doświadczeń i nawiązania 
współpracy przy tworzeniu inteli-
gentnych specjalizacji.

ZWP będzie zawierać poro-
zumienia z wybranymi part-
nerstwami na rzecz rozwoju 
inteligentnych specjalizacji 
regionu Pomorza. Uzgodnione 
porozumienia będą traktowa-
ne priorytetowo w dostępie 
do finansowania, udzielanego 
przez ZWP.
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Rozwijamy współpracę 
 i dialog
O nowym modelu współpracy samorządów, 
szansach, jakie dają wspólne przedsięwzięcia miast 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 
a także planach rozwoju Warszawskiego Okręgu 
Funkcjonalnego mówi Maciej Fijałkowski, dyrektor 
Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Miasta Warszawy. 

Czym są Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne i w  jaki sposób mają 
one wspierać samorządy?

Zintegrowane Inwestycje Tery-
torialne (ZIT) to instrument prze-
widziany przez Komisję Europej-
ską w nowej perspektywie finanso-
wej 2014–2020. Ma on za zadanie 
służyć realizacji polityki miejskiej, 
czyli odpowiadać na specyficzne 
potrzeby miast. Stwarza też zupełnie 
nowe możliwości współpracy mię-
dzy samorządami, ukierunkowanej 
na zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju aglomeracji. ZIT-y realizo-
wane są głównie na terenie miast 
wojewódzkich oraz powiązanych 
z nimi miejskich obszarów funkcjo-
nalnych (MOF). Dzięki zawiązanym 
na zasadzie partnerstwa związkom, 
samorządy mają szansę na pozyska-
nie środków finansowych w ramach 
Regionalnych Programów Operacyj-
nych. W przypadku krajowych pro-
gramów, dla ZIT-ów przewidziane 
są preferencje w określonych typach 
projektów. Największe możliwości 
skorzystania ze wsparcia krajowego 
w ramach ZIT daje Program Infra-
struktura i Środowisko. 

Jakie szanse i możliwości rozwoju 
miast otwiera przed samorządami 
wspólne działanie w ramach ZIT?

Moim zdaniem samorządy są w sta-
nie najtrafniej zdiagnozować swoje 
potrzeby oraz potencjał, a w ramach 
związków ZIT wspólnie poszukiwać 
sposobu rozwiązania określonych 
problemów. Dzięki temu, propono-

wane projekty są zintegrowane nie 
tylko terytorialnie, ale także tematycz-
nie. Należy pamiętać, że samorządy 
najlepiej znają lokalne uwarunkowa-
nia i są w stanie zaproponować pro-
jekty, które przyniosą najlepsze efekty, 
bowiem skutecznie odpowiadają na 
potrzeby ich mieszkańców. Wiele 
samorządów podwarszawskich jest 
w podobnej sytuacji jak Warszawa – 
są to bogate gminy, które mają swoje 
specyficzne potrzeby. Warto także 
zaznaczyć, że istnienie takiego instru-
mentu mobilizuje nas do jak najlep-
szego wykorzystania tych możliwości 
i współdziałania.

Na czym polega współpraca między 
urzędami marszałkowskimi i gmi-
nami? Jak przebiega wspólne two-
rzenie strategii?  

Można powiedzieć, że uczymy się 
wspólnie wypracowywać rozwiąza-
nia. Samorządy są odpowiedzialne 
za stworzenie Strategii ZIT i w tym 
zakresie większa odpowiedzialność 
ciąży na Warszawie jako liderze ZIT 
oraz współpracujących z nami gmi-
nach. To one wspólnie tworzą ten 
dokument, zgodnie z  wytycznymi 
MIiR i RPO, natomiast Urząd Mar-
szałkowski odpowiada za zarządzanie 
programem. Strategia ZIT jest pod-
stawą ubiegania się o finansowanie 
projektów w ramach nowego instru-
mentu. Ważne jest, aby jej założenia 
były zbieżne z dokumentami strate-
gicznymi miast wojewódzkich i kom-
plementarne ze strategiami krajo-
wymi. Zawiera bowiem najważniejsze 

cele i przedsięwzięcia konkretnego 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Z kolei wspólne tworzenie strate-
gii w związkach gmin na pewno było 
ciekawym doświadczeniem. Strate-
gię tworzyliśmy w sposób partycypa-
cyjny. Staraliśmy się przede wszystkim 
rozmawiać, tak aby projekt końcowy 
uwzględniał potrzeby wszystkich 
gmin. To, co wypracowaliśmy było 
efektem wzajemnego dialogu i podej-
ścia partycypacyjnego.

Warszawski Obszar Funkcjonalny 
stworzyło 40 gmin, w tym Miasto 
Stołeczne Warszawa. Jakie przed-
sięwzięcia znalazły się we wspólnej 
strategii tych samorządów?

Obszar ten z  jednej strony jest 
wewnętrznie silnie powiązany, ale 
z drugiej strony mocno zróżnicowany. 
Moim zdaniem właśnie działania inte-
gracyjne są w stanie wzmocnić prze-
wagi konkurencyjne poszczególnych 
miast oraz wyrównać różnice. War-
szawski Obszar Funkcjonalny swoją 
Strategię ZIT oparł na trzech filarach: 
priorytecie społecznym, gospodar-
czym i  infrastrukturalnym. Chcieli-
byśmy realizować projekty głów-
nie w obszarze przedsiębiorczości, 
e-usług oraz transportu niskoemi-
syjnego. W planach mamy np. roz-
wój sieci tras rowerowych i parkin-
gów typu „Parkuj i Jedź”,  stworzenie 
E-Archiwum i systemu E-Opieki, czy 
projekt promocji gospodarczej. 

Dziękuję za rozmowę.
ROZMAWIAŁA MARIA KUBALA

Maciej 
Fijałkowski,
dyrektor Biura Fun-
duszy Europejskich 
i Rozwoju Gospo-
darczego Urzędu 
Miasta Warszawy.

Więcej  
o ZIT-ach na 
www.mir.gov.pl
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Działamy  lokalnie

Podstawowym założeniem RLKS 
jest zwiększenie udziału społecz-

ności lokalnych w zarządzaniu rozwo-
jem terenów, na których mieszkają. 
Społeczność może stworzyć Lokalną 
Grupę Działania (LGD), zrzeszającą 
w  swoich szeregach miejscowych 
przedsiębiorców, przedstawicieli 
władz publicznych, lokalne organiza-
cje społeczne i mieszkańców. Grupa 
przygotowuje następnie Lokalną Stra-
tegię Rozwoju (LSR), określając bie-
żące potrzeby danego obszaru oraz 
działania, które należałoby podjąć. 
Innymi słowy, instrument RLKS daje 
mieszkańcom realny wpływ na plano-
wanie i realizację inwestycji w ich oto-
czeniu. Aby podjęte decyzje odpo-
wiadały na potrzeby całej społeczno-
ści, żadna z grup interesu należących 
do LGD nie może posiadać większo-
ści głosów. 

Stosowanie instrumentu RLKS jest 
obowiązkowe jedynie dla Wspólnej 
Polityki Rolnej (5% środków EFR-

ROW musi zostać przekazanych na 
realizację RLKS). W pozostałych fun-
duszach (EFMR, EFS, EFRR) jego reali-
zacja jest dobrowolna.

Nowe narzędzie 
współpracy
Choć sam instrument RLKS jest 
nową propozycją Komisji Euro-
pejskiej, idea oddolnych inicjatyw 
z powodzeniem była stosowana na 
terenach wiejskich w poprzednich 
latach w inicjatywie LEADER. RLKS 
jest rozszerzeniem tego, dobrze 
znanego wielu społecznościom 
wiejskim, mechanizmu. Tym, co go 
odróżnia od LEADER-a,  jest moż-
liwość działania nie tylko na wsi, ale 
również w miastach, a nawet obję-
cie jedną strategią rozwoju miasta 
i otaczających go terenów wiejskich. 
Dzięki temu RLKS nie tylko umożli-
wia współpracę między sektorami, 
ale także ułatwia jej nawiązywanie 
na linii miasto-wieś. Inną zasadniczą 

różnicą, jest możliwość finansowania 
jednej LSR z wielu funduszy jedno-
cześnie. Warunkiem jest zachowa-
nie zasady 1 LGD-1 obszar-1 LSR. 
Wyjątek stanowią obszary rybackie.

Społeczeństwo 
obywatelskie 
od podstaw
Dzięki zaangażowaniu osób, które 
znają z  własnego życia problemy 
danego regionu, fundusze unijne 
mogą zostać znacznie lepiej wyko-
rzystane niż w przypadku inicjatyw 
sterowanych odgórnie. Wartością 
dodaną instrumentu jest kształtowanie 
w mieszkańcach polskich miast i wsi 
poczucia współodpowiedzialności za 
własny region, a także wspierania dia-
logu pomiędzy samorządami i miesz-
kańcami. Powstałe w ten sposób pod-
stawy społeczeństwa obywatelskiego 
w dłuższej perspektywie mogą okazać 
się największą zaletą RLKS. 

ANNA SOŁOMIEWICZ

Więcej o RLKS:

Komisja Europejska wprowadziła w perspektywie finansowej na lata 
2014-2020 nowy instrument terytorialny – Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność. Obecnie trzy województwa (podlaskie, kujawsko-pomorskie 
i śląskie) zadeklarowały chęć jego realizacji w ramach polityki spójności.
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LEADER
program, który powstał 
w 1991 roku jako „Inicjaty-
wa Wspólnoty” w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej, 
dostarczając społecznościom 
wiejskim sposobów na anga-
żowanie lokalnych partnerów 
do kierowania rozwojem ich 
obszaru. Program miał cztery 
edycje.

LOKALNA 
STRATEGIA 
ROZWOJU
powinna obejmować ob-
szar minimum dwóch gmin, 
a liczba mieszkańców terenu 
powinna wynosić od 30 tys. 
do 150 tys. Wyjątkiem od tej 
reguły są LSR finansowane 
wyłącznie z RPO, wówczas 
minimalna liczba mieszkań-
ców to 20 tys., a obszarem 
ujętym w strategii może być 
jedna gmina, a nawet dzielni-
ca miejska, bądź wydzielona 
część dzielnicy.

LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ CHCIAŁA RLKS

Stefania Koczar-Sikora,  zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Województwo śląskie, jako jeden z nielicznych re-
gionów, zdecydowało się uwzględnić w Regional-
nym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 
(RPO WSL 2014-2020) instrument Rozwój Lokalny 
Kierowany przez Społeczność. Wpływ na tę decy-
zję miało m.in. spore zaangażowanie partnerów 
lokalnych, którzy wielokrotnie zgłaszali potrzebę 
zastosowania instrumentu w ramach RPO. Warto 
nadmienić, że na terenie województwa śląskiego 
w ramach stosowanego w latach 2007-2013 podej-
ścia LEADER, powstało 15 Lokalnych Grup Działania, 
które terytorialnie obejmują praktycznie wszystkie 
obszary wiejskie znajdujące się w regionie.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskie-
go, RLKS wdrażany będzie za pomocą formuły po-
średniej, w ramach której dostęp do środków RPO 
uzyskają LGD zlokalizowane na obszarach wiejskich 
i rybackich, wybrane uprzednio do wsparcia z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) lub Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). W ra-
mach RPO WSL 2014-2020 LGD będą mogły realizo-
wać projekty komplementarne do tych wspieranych 
z programów finansowanych z EFRROW i EFMR, co 
pozwoli na zwiększenie kompleksowości i efektyw-
ności podejmowanych działań. 

EWOLUCJA OD RZĄDZENIA DO WSPÓŁRZĄDZENIA

Andrzej Potoczek,  naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego 
w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zastosowanie instrumentu RLKS przyczyni się do 
poprawy sytuacji społecznej oraz, w pewnym 
zakresie, gospodarczej na obszarze naszego wo-
jewództwa. W Kujawsko-Pomorskim RPO na lata 
2014–2020, mechanizm RLKS będzie realizowa-
ny w ramach dwóch osi priorytetowych, obejmu-
jących m.in. działania takie jak: rewitalizacja na 
obszarach miejscowości wiejskich (odnowa spo-
łeczno-gospodarcza wsi), wspieranie przedsiębior-
czości czy profesjonalizacja usług na rzecz osób 
ubogich i wykluczonych społecznie.
Realizacja tych przedsięwzięć zostanie poprzedzo-
na sporządzeniem diagnozy, a następnie opraco-
waniem strategii lokalnej, przy ścisłej współpracy 
z samorządem województwa, za pośrednictwem 
zaangażowanych w tym celu ekspertów. Ideą RLKS 

w województwie jest współpraca samorządu wo-
jewództwa przy tworzeniu strategii, a nie tylko 
ocena gotowego dokumentu. 
Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi popra-
wa poziomu integracji wewnętrznej obszaru, mię-
dzy innymi poprzez przeobrażenie społeczności 
lokalnej od wspólnoty interesów do wspólnoty ce-
lów. Będzie to sprzyjać procesowi integracji danej 
społeczności, pozwoli na przechodzenie do kolej-
nych faz wspólnego działania, co można określić 
jako ewolucję od rządzenia do współrządzenia, 
od samorządu do samorządności oraz od władzy 
do władztwa. Tym samym następować będzie 
wzmacnianie podwalin samorządu terytorialnego 
na obszarze wdrażania idei RLKS, co w niczym nie 
ograniczy wpływu samorządu lokalnego. 

BUDOWANIE WZAJEMNEGO ZAUFANIA

Justyna Muszyńska,  podinspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego, Referat Informacji 
i Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

RLKS jest stworzony do tego, aby zacieśniać 
współpracę między różnymi sektorami, wzmac-
niać więzi sąsiedzkie i osiedlowe oraz budować 
płaszczyznę wzajemnego zaufania. Aby to się uda-
ło, istotna jest poprawa jakości działania instytu-
cji publicznych, szczególnie w sferze komunikacji 
z obywatelem. Stawiamy też na dialog między 
instytucjami kultury, oświaty, nauki, organizacjami 
społecznymi i podmiotami prywatnymi. Wszystko 

po to, by zapewnić odpowiednie warunki sprzy-
jające lokalnemu rozwojowi kierowanemu przez 
społeczność. Będziemy zatem wspierać tworze-
nie przedsięwzięć partnerskich, działania aktywi-
zujące lokalne społeczności, np. ukierunkowane 
na rewitalizację społeczną. Liczymy na to, że ten 
mechanizm pozwoli lokalnym społecznościom 
samodzielnie i skutecznie rozwiązywać konkretne 
problemy, które je dotykają.
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W Polsce wciąż zauważalna jest 
różnica w  poziomie wyko-

rzystywania usług e-administracji 
między obywatelami a przedsiębior-
cami. W 2012 r. użyło ich ponad 90% 
przedsiębiorstw (zatrudniających 10 
lub więcej osób) oraz 48% obywateli. 

Przedsiębiorcy 
i e-administracja
Co najmniej 80% firm w  Polsce 
pobiera oraz odsyła wypełnione for-
mularze urzędowe przez internet. 
Średnia unijna w obu tych przypad-
kach nie przekracza poziomu osią-
gniętego przez przedsiębiorstwa 
z  Polski. Pobieranie formularzy to 
drugi, a ich odsyłanie to trzeci stopień 
zaawansowania usług e-administracji 
(pierwszy stanowi pozyskiwanie infor-
macji ze stron www urzędów). Wyż-
szy, tzn. zindywidualizowany i zakła-
dający ewentualną płatność, poziom 
rozwoju stanowi załatwienie sprawy 
urzędowej w pełni elektronicznie, 
z którego w 2011 r. skorzystało 41% 
firm z Polski i średnio 45% w UE.

Wysoki, także na tle innych krajów 
UE, poziom korzystania przez biznes 
z e-administracji, wynika w dużej mie-
rze z elektronizacji e-usług, z których 
korzystanie jest w pewnym stopniu 
obligatoryjne. Przede wszystkim cho-
dzi tu o deklaracje ZUS, które obo-
wiązkowo muszą przekazywać praco-
dawcy zatrudniający powyżej 20 osób 
objętych ubezpieczeniami społecz-
nymi. Stąd odsetek przedsiębiorstw 
korzystających z internetu do w pełni 
elektronicznej obsługi deklaracji skła-
dek na ubezpieczenie społeczne 
wyniósł w Polsce, w 2012 r. 69% i był 
o 17 punktów procentowych wyższy 
od średniej unijnej. Z kolei w przy-
padku deklaracji VAT nie istnieje tego 
typu obowiązek, więc elektroniczną 
procedurę w tym zakresie stosowało 
tylko 24% firm w Polsce, ponad dwa 
razy mniej niż przeciętnie w UE.

Elektroniczne 
zamówienia publiczne
Od 2009 r. popularność elektronicz-
nego systemu zamówień publicz-

nych w Polsce dość wyraźnie rośnie 
i jest znacznie większa niż przecięt-
nie w UE. W 2012 r. już co czwarte 
przedsiębiorstwo korzystało z  tej 
formy składania ofert na dostarcze-
nie usług lub towarów podmio-
tom publicznym. Urząd Zamówień 
Publicznych udostępnił dla wszyst-
kich zamawiających i wykonawców 
Platformę Licytacji Elektronicznych. 
Wśród państw UE tylko Litwa i Irlan-
dia uzyskały wskaźnik o dwa punkty 
procentowe wyższy niż Polska 
w zakresie składania ofert w elektro-
nicznym systemie zamówień publicz-
nych przez przedsiębiorstwa.

Należy też podkreślić, że do wyso-
kiego ogólnego poziomu korzysta-
nia przez obywateli i przedsiębior-
ców z e-administracji przyczyniają się 
przede wszystkim e-usługi urucha-
miane w związku z realizacją projek-
tów z 7. osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka. Można tu wymienić np.: por-
tal usług związanych z  Krajowym 
Rejestrem Sądowym, e-Deklaracje2, 

Nowe i lepsze  e-usługi�
Jednym z zadań, jakie stawia sobie Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
jest dostarczenie obywatelom i przedsiębiorcom nowoczesnych usług 
elektronicznych, co przełoży się przede wszystkim na większą wygodę 
i skrócenie czasu załatwiania poszczególnych spraw urzędowych.

Odsetek przedsię-
biorstw korzysta-
jących z internetu 
do w pełni elek-
tronicznej obsługi 
deklaracji składek 
na ubezpiecze-
nie społeczne 
wyniósł w Polsce 
w 2012 r. 69% 
i był o 17 punktów 
procentowych 
wyższy od śred-
niej unijnej.
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Nową Księgę Wieczystą, Centralną 
Ewidencję i Informację o Działalno-
ści Gospodarczej, Program e-Cło, 
Geoportal2, Platformę Usług Elektro-
nicznych dla klientów ZUS, Platformę 
Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną 
Bazą Danych czy TERYT2 i TERYT3.

Jakość i dostępność 
e-usług
W  ramach celu szczegółowego 
2 PO PC – Podniesienie dostępności 
i jakości e-usług publicznych – inter-
wencja obejmie wsparcie podmio-
tów publicznych w tworzeniu i roz-
woju nowoczesnych usług świadczo-
nych drogą elektroniczną. Szczególnie 
dotyczyć to będzie usług o wysokim 
poziomie dojrzałości oraz integracji 
usług na wspólnej platformie elektro-
nicznych usług administracji publicznej.

Już na obecnym etapie programo-
wania wsparcia w  ramach PO PC 
została przeprowadzona przez MIiR 
preselekcja, która ma na celu ziden-
tyfikowanie potencjału i  stopnia 
przygotowania projektów z zakresu 
e-administracji kwalifikujących się do 
PO PC. W jej wyniku udało się okre-
ślić kilka dużych projektów, które po 
ewentualnym uzyskaniu dofinanso-
wania, mogłyby znacząco przyczynić 
się do rozwoju e-usług dla biznesu. 
Co ważne, wymaga się, aby pro-
jekty te posiadały jasno określony cel 
społeczny  odnoszący się m.in. do 
poprawy warunków funkcjonowania 
przedsiębiorców. Cel ten musi być 
wyrażony adekwatnym, mierzalnym, 
obiektywnie weryfikowalnym wskaź-
nikiem (lub wskaźnikami) rezultatu.

Planowane projekty
Ministerstwo Gospodarki zgłosiło 
chęć realizacji 2 projektów. Pierw-
szy dotyczy rozwoju Pojedynczego 
Punktu Kontaktowego trzeciej gene-
racji. Dzięki przewidzianym w projek-
cie e-usługom przedsiębiorcy mogliby 
realizować w sposób elektroniczny 
procedury administracyjne związane 
z  rozpoczęciem, prowadzeniem 
i zakończeniem działalności gospodar-
czej. Projekt ten wprowadza nowe 
oraz podwyższa dojrzałość już funk-
cjonujących e-usług w tym obszarze. 

Drugi projekt MG to Platforma 
e-fakturowania dla sfery finansów 
publicznych. Celem projektu jest 

elektronizacja procesu obsługi i fak-
turowania dostaw publicznych, zgod-
nie z wymaganiami ustawy PZP oraz 
projektowanej ustawy i dyrektywy 
UE o e-fakturowaniu w dostawach 
publicznych. Usługi platformy e-fak-
turowania zapewnią pełną elektroni-
zację i standaryzację procesu zamó-
wień publicznych po rozstrzygnięciu 
zamówienia publicznego. 

Systemowo związany z Platformą 
e-fakturowania jest projekt zgłoszony 
przez Urząd Zamówień Publicznych 
– e-Zamówienia – elektroniczne 
zamówienia publiczne. Zakres Pro-
jektu obejmuje elektronizację proce-
sów postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego od przygotowania  
i publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
lub przesłania zaproszenia do udziału 
w postępowaniu, poprzez składanie 
i ocenę ofert, wniosków o dopusz-
czenie do udziału w przetargu, do 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
publicznego lub informacji o  unie-
ważnieniu postępowania. Zawiera 
on również proces dynamicznego 
systemu zakupów i  aukcji elektro-
nicznych. Dzięki niemu zapewniona 

zostanie także w pełni elektroniczna 
komunikacja i wymiana informacji na 
wszystkich etapach postępowania. 

Warto wymienić jeszcze kilka 
potencjalnych projektów dla PO PC, 
które bezpośrednio lub pośrednio 
wspierałyby budowanie e-usług dla 
biznesu. Ministerstwo Finansów pla-
nuje budowę Platformy Usług Elektro-
nicznych Służby Celnej oraz rozwój 
katalogu usług cyfrowych dla klien-
tów Administracji Podatkowej i Kon-
troli Skarbowej w latach 2014-2020. 
Z kolei Główny Urząd Geodezji i Kar-
tografii przewiduje potrzebę utworze-
nia krajowej bazy danych geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
rozwijania Zintegrowanego Systemu 
Informacji o Nieruchomościach.

Czy te i inne potencjalne projekty 
zostaną zrealizowane w ramach PO 
PC zależy od spełnienia przez nie 
określonych wymagań formalnych 
i merytorycznych. Kryteria te zapew-
nić mają najbardziej efektywne wydat-
kowanie środków przeznaczonych na 
budowanie nowych i podwyższanie 
jakości już działających e-usług. 

TOMASZ ROMAŃSKI

PRZYKŁADOWE EFEKTY DOTYCHCZASOWYCH 
PROJEKTÓW E-USŁUG 7. OSI PRIORYTETOWEJ PO IG
❚❚ system e-Deklaracje przyjął do końca lipca 

2014 roku ponad 58 mln dokumentów w for-
mie elektronicznej,

❚❚ w ramach CEIDG, w samym 2013 r. w formie 
elektronicznej przyjęto i przetworzono ponad 
2 mln wniosków o wpis lub likwidację, zmianę 
i zawieszenie działalności gospodarczej, czyli 
ok. 4,5 tys. wniosków dziennie,

❚❚ udostępniono on-line ponad 90% wszystkich 
ksiąg wieczystych, w 284 z 348 wydziałów 
ksiąg wieczystych przeniesiono już wszyst-
kie księgi do postaci elektronicznej; z usługi 
wglądu do ksiąg wieczystych skorzystano już 
ponad 150 mln razy, 

❚❚ w ramach Platformy Usług Elektronicznych 
ZUS zarejestrowano już ok 776 tys. użytkow-
ników korzystających z dostępu do informacji 

o świadczeniach i płatnościach (świadczenio-
biorcy, lekarze, płatnicy, itd.); w systemie prze-
tworzono blisko 650 tys. dokumentów,

❚❚ liczba obywateli korzystających z udostęp-
nionych przez GUGIK zasobów infrastruktury 
przestrzennej przekroczyła 8 mln; z Geopor-
talu korzysta już średnio ponad 200 tys. użyt-
kowników miesięcznie, przy średniej liczbie 
ponad 400 tys. wizyt. W 2013 r. uruchomiono 
również dostęp do Geoportalu na urządze-
niach mobilnych,

❚❚ w ramach systemu PLI-CBD Urzędu Komuni-
kacji Elektronicznej obsłużono ponad 80 mln 
zapytań o dane lokalizacyjne abonentów sieci 
komórkowych na potrzeby wywołań z nume-
rów alarmowych (ustalenie lokalizacji osoby 
dzwoniącej); miesięcznie odnotowano średnio 
ponad 4 mln połączeń w skali kraju.  

Wśród państw 
UE tylko Litwa 
i Irlandia uzyska-
ły wskaźnik o dwa 
punkty procen-
towe wyższy niż 
Polska w zakresie 
składania ofert 
w elektronicznym 
systemie zamó-
wień publicznych 
przez przedsię-
biorstwa.
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FE wspierają zintegrowany rozwój

Jak Szwajcarsko-Polski Program 
Współpracy  wspiera�biznes
W ramy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wpisują się bardzo zróżnicowane działania, 
których wspólnym celem jest wsparcie obszaru polskiej przedsiębiorczości.

W biznesie, na drodze do reali-
zacji dobrych pomysłów staje 

zazwyczaj brak dostatecznego kapi-
tału. Jednym ze sposobów na wspar-
cie ambitnych, innowacyjnych, ale 
i obarczonych ryzykiem inwestycyj-
nym założeń, jest tworzenie fundu-
szy typu venture capital. Jest to forma 
finansowania, w ramach której przed-
siębiorca, oprócz wsparcia kapitało-
wego, może liczyć na bieżącą pomoc 
w realizacji strategii oraz w prowadze-
niu działalności swojej firmy. Dzięki 
bazie kontaktów i  doświadczeniu 
osób zarządzających tego typu fun-
duszami, mogą się one stać dla przed-
siębiorstw przewodnikiem, prowa-
dzącym ku dynamicznemu rozwo-
jowi. W ramach programu szwajcar-
skiego, venture capital obsługiwane są 
za pośrednictwem Krajowego Fun-
duszu Kapitałowego – spółki, której 
całościowym akcjonariuszem jest 
Bank Gospodarstwa Krajowego.

Łatwiejsza 
rachunkowość
Program szwajcarski, za pośrednic-
twem instytucji Banku Światowego, 
stawia również na wsparcie obszarów 
audytu i rachunkowości. Bodźcem do 
uruchomienia działania były wyzwa-

nia, które pojawiły się wobec planów 
standaryzacji przepisów związanych 
ze sprawozdawczością finansową 
na poziomie Unii Europejskiej. Pro-
jekt w praktyce dotyczy szerokiego 
kręgu odbiorców: księgowych, bie-
głych rewidentów, organizacji zawo-
dowych, a także osób prowadzących 
działalność gospodarczą – w końcu 
z pojęciem rachunkowości spotyka 
się każdy, kto prowadzi chociażby 
najmniejszą firmę. Nacisk inwesty-
cji skierowano na przeprowadzaniu 
szkoleń zwiększających kompetencje 
osób związanych z tematyką audytu 
i sprawozdawczości oraz na wdroże-
niu zmodyfikowanych norm w odpo-
wiednich środowiskach. Dzięki pro-
gramowi, polscy eksperci zaczynają 
mieć też coraz większy wpływ na 
proces tworzenia międzynarodowych 
standardów rachunkowości.

Odpowiedzialny biznes
Idea społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR) to podejście, które 
w procesie prowadzenia firmy naka-
zuje przedsiębiorcom uwzględ-
niać interesy społeczeństwa, a także 
aspekty związane z ochroną środowi-
ska i dobrych relacji z pracownikami. 
Program realizowany przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
sprawił, że wiele osób dowiedziało 
się jak wprowadzić ideę społecznej 
odpowiedzialności biznesu we wła-
snej firmie. Wywarł także bezpośredni 
wpływ na wdrażanie CSR w małych 
i średnich przedsiębiorstwach. Odpo-
wiedzialnym społecznie przedsiębior-
com umożliwiono dofinansowanie 
kosztów usług doradczych, audy-
tów oraz tworzenia strategii bizne-
sowej. Dzięki inicjatywie można było 
pozyskać wsparcie na zakup urzą-
dzeń koniecznych do wprowadzania 
nowych, przyjaznych środowisku roz-
wiązań, a także ułatwiono dostęp do 
certyfikatów środowiskowych.

Inwestycje 
w przedsiębiorczość
Piekarnie wypiekające regionalne pie-
czywo, przetwórnie warzyw i owo-
ców z  okolicznych sadów i  pól, 
gospodarstwa agroturystyczne, pasieki 
wędrowne, pracownie mebli i wyro-
bów drewnianych, studio artystycznych 
produkcji muzycznych, czy też wypoży-
czalnia rowerowa – to tylko niewielka 
część regionalnych projektów realizo-
wanych w ramach Szwajcarsko-Pol-
skiego Programu Współpracy. 

Wsparcie lokalnej przedsiębiorczo-
ści dotyczy projektów regionalnych 
z województw: lubelskiego, małopol-
skiego, podkarpackiego i świętokrzy-
skiego. Ma ono na celu zwiększanie 
aktywności gospodarczej i społecznej 
regionów. Tworzone są nowe miej-
sca pracy oraz pobudzone zostają 
inicjatywy służące całej społeczno-
ści. Co więcej, realizowane projekty 
niejednokrotnie akcentują to, co na 
danym obszarze jest najcenniejsze 
kulturalnie, środowiskowo, czy też 
kulinarnie – a przez co przyczyniają 
się także do uwolnienia potencjału 
turystycznego. JAN URNIAŻ

 ↓ Dzięki programowi szwaj-
carskiemu wspomagany 
jest powrót do tradycji 
winiarskich Ziemi Sando-
mierskiej.

Program szwaj-
carski stawia 
m.in. na wsparcie 
obszarów związa-
nych z audytem 
i sprawozdawczo-
ścią finansową.



25Fundusze Europejskie w Polsce

FE na czasie

 Informacje�o FE�  
na wyciągnięcie ręki 
Na łamach Biuletynu podpowiadamy, skąd będzie można czerpać  
informacje o nowej puli funduszy europejskich.

Portal Funduszy 
Europejskich w nowej 
odsłonie
Korzystając z doświadczeń ostatnich 
lat i chcąc dopasować się do wyzwań, 
jakie związane są z  rozpoczęciem 
kolejnego wieloletniego budżetu 
UE, Ministerstwo Infrastruktury i Roz-
woju zdecydowało się przygotować  
nową odsłonę portalu www.Fundu-
szeEuropejskie.gov.pl. Serwis zosta-
nie uruchomiony pod koniec 2014 
roku. Uzyska on nie tylko odświe-
żoną, przyjemniejszą dla odbiorców 
szatę graficzną, ale co ważniejsze – 
będzie bardzo intuicyjny w obsłudze. 

Dużym ułatwieniem dla osób zain-
teresowanych pozyskaniem unijnych 
środków na realizację własnych przed-
sięwzięć będzie Wyszukiwarka Dotacji 
– narzędzie, za pomocą którego każdy 
będzie mógł sprawdzić interesujące go 
źródło dofinansowania. 

Na stronie dostępne będą też 
instrukcje i  poradniki ułatwiające 
zrozumienie zagadnień związanych 
z funduszami europejskimi oraz ubie-
ganiem się o dotacje. Nie zabraknie 
informacji o Punktach Informacyjnych 
Funduszy Europejskich i organizowa-
nych przez nie spotkaniach informa-
cyjnych, seminariach i szkoleniach.

Na nowym portalu znajdą się 
przekierowania do stron wszystkich 
instytucji zajmujących się wdrażaniem 
środków unijnych. Powiązanie stron 
programów krajowych i regionalnych 
z głównym portalem Funduszy Euro-
pejskich ma ułatwić dostęp do jak naj-
szerszego i najrzetelniejszego zakresu 
informacji o środkach unijnych w Pol-
sce. Wszystkie witryny będą też miały 
podobną szatę graficzną.

 → Nowy portal Fundu-
szy Europejskich

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Punkty Informacyjne 
Funduszy Europejskich 
– jeszcze bliżej 
beneficjentów
Ważnym źródłem informacji o moż-
liwościach uzyskania wsparcia ze 
środków unijnych nadal będą Punkty 
Informacyjne Funduszy Europej-
skich (PIFE). Sieć PIFE obejmie 
swoim działaniem teren całej Pol-
ski. W  nowej perspektywie finan-
sowej działać będzie 77 punktów. 
W  miastach wojewódzkich będą 
funkcjonować Główne Punkty Infor-

macyjne, a w wybranych miastach 
powiatowych Lokalne Punkty Infor-
macyjne. Jednocześnie przy Minister-
stwie Infrastruktury i Rozwoju działać 
będzie Centralny Punkt Informacyjny 
w Warszawie. 

Aby ułatwić korzystanie z  usług 
Sieci PIFE mieszkańcom mniejszych 
miejscowości, w których nie będzie 
siedziby punktu, organizowane będą we 
współpracy z lokalnymi samorządami 
tzw. Mobilne Punkty Informacyjne 
(MPI). Dzięki tej inicjatywie będzie 
możliwe skorzystanie z bezpośredniej 

Wejherowo

Słupsk

Chojnice Malbork

Elbląg

Olsztyn

Ełk

Łomża

Ostrołęka

Siedlce

Biała Podlaska
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Góra

Główne Punkty Informacyjne

Lokalne Punkty Informacyjne

Legnica

Kędzierzyn
Koźle

Nysa

Nowy Targ
Bielsko-
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Nowy Sącz

Puławy

Radom

Brzeziny

Łowicz

Białystok
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Suwałki
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Rzeszów

Kielce

Kraków

Opole

Wrocław

Ciechanów
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Centralny Punkt Informacyjny
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PLANOWE ROZMIESZCZENIE  
PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Centralny Punkt Informacyjny  
Funduszy Europejskich 
ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa 
tel.: 22 626 06 32, 22 626 06 33, 22 745 05 46 
e-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl

punktinformacyjny@cpe.gov.pl
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konsultacji bez konieczności podróży 
do najbliższego punktu. 

Specjaliści ds. Funduszy Europe-
jskich, jak dotychczas, będą udzielać 
porad za pośrednictwem rozmowy 
telefonicznej, korespondencji mailowej 
oraz bezpośredniej konsultacji w siedzi-
bie punktu. Jednocześnie będą organi-
zowane szkolenia, spotkania informa-
cyjne oraz warsztaty dotyczące tema-
tyki funduszy europejskich. 

Dla ułatwienia dostępu do 
informacji osobom z  różnymi 
niepełnosprawnościami, usługi punk-
tów wzbogacone zostały o  indy-
widualne konsultacje u  klienta, 
w ramach których specjalista ds. FE 
dojedzie do ustalonego wcześniej 
miejsca spotkania. Kolejnym 
ważnym elementem jest dosto-
sowanie siedzib PIFE do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami m.in. 
poprzez likwidację przeszkód archi-
tektonicznych czy wyposażenie 
ich w pętle indukcyjne. Dzięki tym 
udogodnieniom osoby, które doty-
chczas miały utrudniony dostęp do 
bezpośrednich porad specjalistów, 
będą mogły skorzystać z  pełnego 
zakresu oferowanych usług.

W czym pomogą 
specjaliści ds. FE w PIFE?
PIFE będą wspierać osoby zaintere-
sowane pozyskaniem dotacji ze środ-
ków unijnych, uczestnictwem w pro-
jektach oraz realizacją przedsięwzięć 

dofinansowanych z funduszy europej-
skich. Dzięki kontaktowi z punktem 
klienci uzyskają pomoc w wyborze 
właściwego programu, w  ramach 
którego możliwe będzie zgłoszenie 
danego pomysłu na projekt. Specja-
liści ds. FE poinformują o warunkach 
i  procedurach przyznania dotacji, 
a także przedstawią „krok po kroku” 
proces ubiegania się o dofinansowa-
nie. Dzięki tej pomocy osoby zain-
teresowane pozyskaniem wsparcia 
z funduszy europejskich, będą mogły 
lepiej dopasować swój pomysł do 
kryteriów konkursu. Specjaliści ds. FE 
pomogą też wszystkim beneficjentom 
w realizacji i rozliczeniu dofinansowa-
nych projektów - pomoc ta polegać 
będzie m.in. na udzielaniu informacji 
w zakresie wymogów przy opisywa-
niu dokumentów finansowo-księgo-
wych, doradztwie przy wypełnianiu 
wniosków o płatność oraz przygoto-
waniu do kontroli.

Środa z Funduszami
Od 1 października 2014 r. Punkty 
Informacyjne Funduszy Europej-
skich organizują w każdą pierwszą 
środę miesiąca specjalny cykl spo-

tkań poświęconych możliwościom 
pozyskania dotacji ze środków euro-
pejskich na lata 2014-2020. Spotka-
nia organizowane są we wszystkich 
Głównych Punktach Informacyjnych 
(miasta wojewódzkie) oraz wybra-
nych Lokalnych Punktach Informacyj-
nych. Spotkania pod nazwą „Środa 
z Funduszami” to szansa na zapozna-
nie się z tematyką funduszy europej-
skich, w sposób dopasowany do kon-
kretnej grupy odbiorców. Szczegó-
łowy harmonogram spotkań dostępny 
jest na stronie internetowej www.fun-
duszeeuropejskie.gov.pl/punkty oraz 
w Punktach Informacyjnych FE.

MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ DEPARTA-

MENT INFORMACJI I PROMOCJI MIIR

ŚRODA Z FUNDUSZAMI
Tematy spotkań w najbliższych miesiącach:

❚❚ Październik (1 X 2014 r.) – Dotacje na założenie działal-
ności gospodarczej.

❚❚ Listopad (5 XI 2014 r.) – Dotacje na naukę.

❚❚ Grudzień (3 XII 2014 r.) – Środki unijne dla NGO.

❚❚ Styczeń (7 I 2015 r.) – Fundusze Europejskie dla JST.

❚❚ Luty (4 II 2015 r.) –  Fundusze Europejskie dla przedsię-
biorców.

❚❚ Marzec (4 III 2015 r.) – Środki unijne dla lokalnych  
społeczności.

ZAKRES USŁUG SIECI PIFE:
❚❚ diagnoza potrzeb klienta,

❚❚ informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania 
dotacji,

❚❚ dofinansowanie „krok po kroku”, 

❚❚ pomoc w znalezieniu odpowiedniego projektu,

❚❚ konsultacje na etapie przygotowywania wniosków/projektów, 

❚❚ konsultacje na etapie realizacji projektu, 

❚❚ wstępną pomoc w rozliczaniu projektów, 

❚❚ indywidualne konsultacje u klienta,  

❚❚ udzielanie ogólnych informacji o PROW i PO Ryby.
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Od listopada planowane jest także uruchomienie projektów medialnych 
(w telewizji, radiu, prasie i internecie) kompleksowo informujących o możli-
wościach sięgania po środki unijne w nowej perspektywie. Oficjalny harmono-
gram opublikowany zostanie na przełomie października i listopada na stronie:  
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konkursdotacji.

KONKURS�
DOTACJI

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
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FE na czasie

 PIFE�radzą:�  
na co fundusze
Spytaliśmy konsultantów Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, 
na jakie przedsięwzięcia będzie można uzyskać jeszcze wsparcie 
w 2014 roku. Poniżej prezentujemy wybrane rodzaje wsparcia,  
w podziale na poszczególne województwa.* 

* Szczegóły 
dotyczące tych 
i innych rodza-
jów wsparcia 
we wszystkich 
województwach 
są dostępne 
w Punktach  
Informacyjnych 
Funduszy  
Europejskich.

Dostępne rodzaje wsparcia w 2014 r.
Województwo Rodzaj wsparcia
kujawsko- 
-pomorskie

 „Pożyczki dla przedsiębiorczych” – w ramach projektu można uzyskać mikropo-
życzkę do 50 tys. zł na dowolny cel związany z uruchomieniem działalności go-
spodarczej. (PO KL, Działanie 6.2; nabór odbywa się w sposób ciągły)

lubelskie  „Fundusz Pożyczkowy” – w ramach projektu można uzyskać pożyczkę (od 5 do 
100 tys. zł) na finansowanie przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem prowa-
dzonej działalności gospodarczej. O pożyczkę mogą się ubiegać przedsiębiorcy 
(mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa). (PO KL, Działanie 6.2; nabór odbywa 
się w sposób ciągły)

lubuskie „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego” –  w ramach projektu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą 
uzyskać pożyczkę (do 400 tys. zł) na preferencyjnych warunkach. Wymagany jest 
wkład własny w wysokości 10%. Środki uzyskane w ramach pożyczki można prze-
znaczyć zarówno na cele obrotowe, jak i inwestycyjne. (RPO, Działanie 2.5; nabór 
odbywa się w sposób ciągły do 31 grudnia 2014 r.)
 „Dodaj pieniądze do pomysłu” – wsparcie w postaci mikropożyczki (do 50 tys. zł) 
przeznaczone jest dla osób fizycznych planujących założenie działalności gospo-
darczej. Środki przeznaczyć można na cele obrotowe i inwestycyjne. W ramach 
projektu przewiduje się także wsparcie szkoleniowo-doradcze (do 12 miesięcy). 
Od uczestników nie wymaga się wkładu własnego. (PO KL, Działanie 6.2; nabór 
odbywa się w sposób ciągły do 21 maja 2015 r.)

małopolskie „Drogi o znaczeniu regionalnym” – wsparcie dla JST na budowę, przebudowę, 
rozbudowę dróg o znaczeniu regionalnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 
(RPO, Działanie 4.1; nabór ciągły)
„Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 h” – wsparcie na kom-
pleksowe uzbrojenie nowej strefy aktywności gospodarczej, poszerzenie i dozbro-
jenie istniejącej strefy oraz na budowę, rozbudowę lub przebudowę budynków na 
cele inkubatora przedsiębiorczości (na terenie strefy aktywności gospodarczej). 
O wsparcie ubiegać się mogą m.in. JST, szkoły wyższe, instytucje otoczenia biz-
nesu, przedsiębiorcy. (RPO, Działanie 4.3; nabór ciągły)
„Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego” – w ramach konkursu 
wsparciu podlegają projekty realizowane w obrębie Krakowskiego Obszaru Me-
tropolitalnego (KOM), takie jak: budowa nowych połączeń metropolitalnych lub 
wydłużenie sieci komunikacji metropolitalnej, budowa inteligentnych systemów 
zarządzania komunikacją aglomeracyjną oraz budowa i organizacja systemów 
„Park & Ride”. (RPO, Działanie 5.3; nabór ciągły)

opolskie  „Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości” –  pożyczki przyzna-
wane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Środki uzyskane z pożyczki mogą 
być przeznaczone na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością 
(cele inwestycyjne lub cele obrotowe, nastawione na rozwój przedsiębiorstwa). 
(RPO, Działanie 1.2; nabór odbywa się w sposób ciągły) 
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Zestawienie zo-
stało przygotowa-
ne na podstawie 
dostępnych infor-
macji o naborach 
przygotowanych 
przez PIFE (stan 
na koniec sierpnia 
2014 r.)

Lista i dane kon-
taktowe PIFE

Województwo Rodzaj wsparcia
opolskie „Wsparcie kompetencji na starcie” – wsparcie przeznaczone dla mieszkańców woje-

wództwa opolskiego pozostających bez zatrudnienia (od 15 do 30 lat) obejmujące: 
poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, szkolenie zawodowe oraz szko-
lenie z języka niemieckiego, dopasowane do potrzeb uczestnika i rynku pracy, staż 
zawodowy w Polsce (6 miesięcy) lub praktykę zawodową w Niemczech (6 tygodni), 
pośrednictwo pracy. (PO KL, Działanie 6.1.1; nabór trwa do końca 2014 r.) 

podkarpackie „Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej” – wsparcie przewidziane 
jest dla  osób fizycznych zamieszkałych w województwie podkarpackim i planują-
cych rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym dla osób poniżej 25 roku życia 
i w wieku 50+. (PO KL, Działanie 6.2; nabór ciągły do wyczerpania środków)
„Poręczenia kredytowe” – wsparcie przewidziane jest dla  małych i średnich 
przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa 
podkarpackiego.  Maksymalny poziom zabezpieczenia poręczanego finansowania 
70-80%. (RPO, nabór ciągły do wyczerpania środków)
„Fundusz Pożyczkowy” – wsparcie przewidziane dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw inwestujących na terenie województwa podkarpackiego. Pożycz-
ki w wysokości od 10 do 300 tys. zł udzielane są na cele bezpośrednio związane 
z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej. (PO RPW, nabór 
ciągły do wyczerpania środków)

podlaskie „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” – wsparcie 
w formie mikropożyczek dla osób fizycznych planujących założyć własną działal-
ność gospodarczą. (PO KL, Działanie 6.2; nabór odbywa się w sposób ciągły do 
wykorzystania środków) 
 „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu” – celem działania jest ułatwienie przedsię-
biorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji w formie poza-
dotacyjnych instrumentów finansowych. (RPO, Działanie 1.3; nabór odbywa się 
w sposób ciągły) 
 „Instrumenty inżynierii finansowej” – wsparcie w formie pozadotacyjnych instru-
mentów finansowych, których celem jest poprawa dostępu mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej do zewnętrznych źródeł finan-
sowania. (PO RPW, Działanie 1.2; nabór odbywa się w sposób ciągły) 

zachodnio- 
pomorskie

„Rozwój systemów informatycznych i e-usług” – wsparcie przeznaczone m.in. na 
tworzenie i rozwój aplikacji i systemów informatycznych wspomagających zarzą-
dzanie w administracji publicznej i wprowadzanie e-usług  dla obywateli (np. e-ad-
ministracja, e-zdrowie, e-edukacja, e-integracja). O wsparcie wnioskować mogą 
m.in. JST, szkoły wyższe, jednostki naukowe i NGO. (RPO, Działanie 3.2; nabór 
wniosków przewidziany jest na listopad 2014 r.)

Wsparcie  
dostępnie 
dla podmiotów 
z całego kraju

„Inicjowanie działalności innowacyjnej” – wsparcie na założenie innowacyjnej fir-
my w formie doradztwa, analiz rynkowych i technologicznych oraz zasilenie kapi-
tałowe w formie objęcia części akcji/udziałów w nowej firmie.  Podmioty wybrane 
w konkursie w poprzednich latach wciąż szukają chętnych na dotacje. (PO IG, 
Działanie 3.1; różne terminy naboru, w zależności od beneficjentów)
„Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka” –  wsparcie dostępne na 
dokapitalizowanie pomysłu lub spółki z  funduszy kapitałowych podwyższonego 
ryzyka inwestujących w MSP, w tym w szczególności w MSP znajdujących się na 
początkowych etapach rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw 
innowacyjnych oraz prowadzących działalność B+R. (PO IG, Działanie 3.2; różne 
terminy naboru w zależności od beneficjentów)
 „ES Fundusz” – wsparcie przeznaczone dla podmiotów ekonomii społecznej. 
Projekt umożliwia wsparcie w zakresie udzielania preferencyjnych pożyczek na 
rozwój działalności oraz doradztwa związanego z udzieloną pożyczką. (PO KL, 
Działanie 1.4; nabór w trybie ciągłym)

Inicjatywa�JEREMIE  – dodatkowy, niewymieniony w tabeli, pozadotacyjny instrument wsparcia  
rozwoju przedsiębiorstw na terenie siedmiu wybranych województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomor-
skiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.  
Więcej informacji na stronach: www.jeremie.com.pl oraz www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl

www.jeremie.com.pl
www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl
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 Skuteczniejsze�
�Europejskie Ugrupowania 
Współpracy Terytorialnej

EUWT mogą być powoływane 
aby pełnić funkcje w  systemie 

instytucjonalnym programów EWT 
oraz realizować projekty w ramach 
programów. Mogą uczestniczyć 

także w projektach dofinansowanych 
z innych środków Unii Europejskiej 
lub prowadzić działania bez unijnego 
wkładu finansowego. Ich rolą ma być 
jednak przede wszystkim upowszech-
nianie i ułatwianie współpracy ponad 
granicami.

Organem wydającym zgody na 
przystępowanie polskich instytu-
cji do EUWT, prowadzącym rejestr 
tych ugrupowań z siedzibą na tery-
torium Polski oraz je nadzorującym, 
jest Minister Spraw Zagranicznych. 
Z kolei Minister Infrastruktury i Roz-
woju odpowiedzialny jest za przygo-
towanie krajowych przepisów i udział 
w negocjacjach na poziomie unijnym. 
Obecnie z udziałem polskich instytucji 
funkcjonują: 
❚❚ Środkowoeuropejski Korytarz 

Transportowy EUWT z o.o. 
(www.cetc.pl)
❚❚ EUWT TRITIA z o.o.  

(www.egtctritia.eu)
❚❚ EUWT TATRY z o.o.  

(www.euwt-tatry.eu)

Ciekawym ugrupowaniem, w któ-
rym nie uczestniczy Polska, jest Cer-
danya Szpital Transgraniczny (www.
hcerdanya.eu) stworzony na pogra-
niczu hiszpańsko-francuskim w celu 
zarządzania szpitalem (zatrudnianie 
pracowników i utrzymanie budynku 
i urządzeń itp.). Na tym terenie od 
lat nie funkcjonował żaden profesjo-

nalny i wystarczająco duży ośrodek 
opieki zdrowotnej. Dzięki budo-
wie szpitala, 30 tys. mieszkańców 
regionu uzyskało dostęp do usług 
medycznych. Umożliwienie dal-
szego rozwoju placówki opartego 
na jednym systemie zarządzania, 
uwzględniającym pozytywne cechy 
obu systemów narodowych, jest 
cechą wyróżniającą projektu.

W związku z przyjęciem rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1302/2013 z 17 grud-
nia 2013 r., zmieniającym rozporzą-
dzenie EUWT, Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju przygotowało 
projekt założeń nowelizacji ustawy 
o EUWT. Zmiana przepisów unij-
nych ma służyć usprawnieniu funkcjo-
nowania procesu tworzenia EUWT. 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
proponuje wprowadzenie modyfikacji 
ułatwiających tworzenie i funkcjono-
wanie ugrupowań.

MONIKA GŁADYSZEK

EUWT W NOWEJ 
PERSPEKTYWIE
Agnieszka Pyzowska,   
Dyrektor EUWT Tatry

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tatry z o.o. 
zostało utworzone 14 sierpnia 2013 r. przez dwa stowarzyszenia 
samorządów lokalnych z Polski i ze Słowacji tworzące wspólnie od 
20 lat  Euroregion Tatry. Nadrzędnym celem jego założycieli było 
wypracowanie skutecznego narzędzia, które umożliwi efektyw-
ne wdrażanie wspólnych transgranicznych projektów w nowej 
perspektywie 2014-2020. Zatwierdzone rozporządzenia dotyczące 
polityki spójności UE 2014-2020 potwierdzają słuszność tych dą-
żeń, podkreślając rolę EUWT w realizacji Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej jako podmiotów zarządzających programem lub jego 
częścią, albo też tzw. „jedynych beneficjentów” projektów. Przed-
sięwzięcia te będą spełniać wszystkie 4 kryteria transgranicznego 
partnerstwa: wspólne przygotowanie projektu, wspólną realizację, 
wspólne finansowanie, wspólny personel. Doskonałym przykładem 
wykorzystania potencjału EUWT byłaby na pewno zaproponowana 
przez nas koncepcja realizacji przez EUWT TATRY jednego z projek-
tów parasolowych w ramach Funduszu Mikroprojektów w nowym 
Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2014-2020. 
Propozycję tę poparło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ale 
niestety nie uzyskała ona akceptacji słowackich instytucji przygo-
towujących nowy polsko-słowacki program. W najbliższym czasie 
ugrupowanie będzie się koncentrować na gromadzeniu pomysłów 
i przygotowaniu projektów pod kątem nadchodzącej perspektywy. 
Do tego zadania przybliżają nas także kończące się właśnie prace 
nad wspólną transgraniczną strategią działania EUWT TATRY na lata 
2014-2020.

Dodatkowe informacje moż-
na znaleźć na stronach inter-
netowych:

❚❚ Portalu dot. Programów 
EWT (www.ewt.gov.pl)

❚❚ Komitetu Regionów  
(www.cor.europa.eu)

❚❚ poszczególnych EUWT

Realizacja wspólnych przedsięwzięć przez 
instytucje z kilku państw członkowskich wymaga 
pogodzenia odmiennych narodowych przepisów 
prawnych. Ułatwieniem mogą okazać się istniejące 
transgraniczne ugrupowania. Obecnie trwają prace 
nad aktualizacją przepisów ich dotyczących.

www.ewt.gov.pl
www.cor.europa.eu
www.cetc.pl
www.egtctritia.eu
www.euwt-tatry.eu
www.hcerdanya.eu
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Partnerstwo Publiczno-Prywatne  �
w sektorze�efektywności�
energetycznej

W  UE budynki są odpowie-
dzialne za zużycie 40% ener-

gii, dlatego też, w ramach tego doku-
mentu, UE zobowiązała się do znacz-
nej redukcji zużycia energii. Sektor 
energii stoi przed dwoma głównymi 
wyzwaniami. Pierwszym z nich jest 
brak wystarczających, niezawodnych 
i odpowiednio tanich dostaw, drugim 
– kwestie związane z wytworzeniem 
i zużyciem energii. 

Gospodarka 
niskoemisyjna
W  dokumencie Programowanie 
Perspektywy Finansowej na lata 
2014-2020 – Umowa Partnerstwa, 
przyjętym przez Radę Ministrów 
w styczniu 2014 r., jeden ze wskaza-
nych celów tematycznych – CT4 – 
dotyczy wsparcia przejścia na gospo-
darkę niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach. Cel ten wskazuje trzy 
obszary: zmniejszenie zużycia ener-
gii pierwotnej, udział energii ze źró-
deł odnawialnych w końcowym zuży-
ciu energii oraz ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych. Jeden z prio-
rytetów inwestycyjnych CT4 dedyko-
wany jest promowaniu efektywności 
energetycznej i wykorzystaniu OZE  
w budynkach publicznych i sektorze 
mieszkaniowym.

W projektach programów ope-
racyjnych dla perspektywy finanso-
wej 2014-2020 zaplanowano, na 
poziomach krajowym i regionalnych, 
środki na współfinansowanie przed-
sięwzięć promujących oszczędza-
nie energii, wykorzystywanie odna-

wialnych źródeł energii oraz opty-
malne zarządzanie energią. W pla-
nach znalazły się przedsięwzięcia 
obejmujące termomodernizację 
i renowację budynków użyteczności 
publicznej oraz budynków mieszkal-
nictwa wraz z wymianą wyposaże-
nia na energooszczędne. Obszary  
te charakteryzują się dużym potencja-
łem do osiągnięcia poprawy efektyw-
ności energetycznej. 

EE w projektach 
hybrydowych
Realizacja projektów partnerstwa 
publiczno-prywatnego w  sektorze 
efektywności energetycznej może 
odegrać znaczącą rolę w wypełnie-
niu przez Polskę obowiązków redukcji 
zużycia energii, nałożonych w przyję-
tej w październiku 2012 r. Dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
w sprawie efektywności energetycz-
nej, która jest następstwem omawia-
nej strategii. Z doświadczeń innych 
krajów w dziedzinie EE wynika, że 
projekty ppp mogą istotnie ułatwić 

uzyskanie wymaganych oszczędno-
ści energii w sektorze publicznym. 
PPP w sektorze efektywności ener-
getycznej ma ogromne szanse na roz-
wój. Wynika to z prostej zależności. 
Z jednej strony, obowiązujące prawo 
wymusza na jednostkach publicznych 
podejmowanie działań w celu zwięk-
szenia oszczędności energii. Z dru-
giej strony, sektor prywatny oferuje 
szereg usług, których celem jest opty-
malizacja w zakresie zużycia energii. 
Specyfika tego typu projektów może 
finansować większość, a w niektórych 
przypadkach całość kosztów inwe-
stycyjnych z przyszłych oszczędności 
finansowych wynikających z ograni-
czenia zużycia energii.

PPP w efektywności energetycz-
nej jest określane często mianem 
ESCO. Skrót ten pochodzi z języka 
angielskiego i oznacza Energy Savings/
Service Company, czyli przedsiębior-
stwo świadczące usługi w celu uzyska-
nia oszczędności energii. 

Kluczem do pomyślnego przygo-
towania projektu hybrydowego jest 
właściwe połączenie procesu wyboru 
partnera prywatnego oraz procesu 
przygotowania i  oceny wniosku  
o dofinansowanie.

Perspektywa finansowa 2014-2020 
może być przełomem dla projektów 
hybrydowych za sprawą nowych 
regulacji. Regulacje te dotyczą definicji 
ppp, beneficjenta, trwałości projektu, 
przepływów finansowych i zawierają 
szereg rozwiązań mających na celu 
ułatwienie realizacji projektów hybry-
dowych w nowej perspektywie. 

Realizacja przedsięwzięć w za-
kresie poprawy efektywności 
energetycznej stanowi najtań-
szą metodę pozwalającą:

❚❚ zapewnić bezpieczeństwo 
energetyczne,

❚❚ obniżyć poziom i koszty 
dostaw energii,

❚❚ zmniejszyć poziom emisji 
gazów do atmosfery.

Efektywność energetyczna (EE) jest kluczową inicjatywą Strategii Komisji 
Europejskiej Europa 2020  na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz przejściu do gospodarki 
efektywnego wykorzystania zasobów. 

Z doświadczeń 
innych krajów w 
dziedzinie EE wy-
nika, że projekty 
ppp mogą istotnie 
ułatwić uzyska-
nie wymaganych 
oszczędności 
energii w sekto-
rze publicznym. 
PPP w sektorze 
efektywności 
energetycznej ma 
ogromne szanse 
na rozwój.
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MIiR na rzecz EE 
w formule ppp
Ministerstwo Infrastruktury i  Roz-
woju, w ramach Platformy Partner-
stwa Publiczno-Prywatnego, opra-
cowało zasady wsparcia dla projek-
tów ppp w sektorze efektywności 
energetycznej. Należy podkreślić, że 
sektor efektywności energetycznej 
został wybrany przez Platformę PPP 
jako jeden z najważniejszych obsza-
rów wsparcia z punktu widzenia roz-
woju regionalnego i polityki spójno-
ści. Celem głównym tego zadania 
jest udzielenie wsparcia jednostkom 
samorządu terytorialnego w szcze-
gólności w zakresie projektów ppp 
w  obszarze termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej. 

Działania Platformy PPP w sekto-
rze skupiają się na współpracy z pod-
miotami krajowymi odpowiedzial-
nymi za podejmowanie przedmio-
towych działań oraz na działalności 
informacyjno-promocyjnej. Przykła-
dem może być publikacja na stronie 

www.ppp.gov.pl raportu z doświad-
czeń projektu polegającego na termo-
modernizacji obiektów użyteczności 
publicznej w Karczewie. Projekt ten 
jest jednym z pierwszych tego typu 
przedsięwzięć realizowanych w Pol-
sce. Doświadczenia z projektu mogą 
ułatwić pracę kolejnych samorządów 
planujących zaangażować sektor pry-
watny do wspólnych przedsięwzięć 
proekologicznych w  formule ppp. 
Najwięcej uwagi poświęcono warun-
kom, na jakich odbywa się współpraca 
pomiędzy partnerami umowy o ppp, 
zagadnieniom związanym z rozlicze-
niem finansowym podmiotu publicz-
nego i wykonawcy oraz metodolo-
gii jaką zastosowano przy obliczaniu 
oszczędności energii w obiektach.

Nabór projektów
W  czerwcu 2014 r. Ministerstwo 
Infrastruktury i  Rozwoju ogłosiło 
publiczny nabór w  celu wyłonie-
nia grupy projektów inwestycyj-
nych, które poddane zostaną ocenie 
w zakresie wykonalności inwestycji 

w formule ppp, a na jej podstawie 
nastąpi wytypowanie projektu pilota-
żowego do kompleksowego wsparcia 
w celu zawarcia umowy ppp. Przed-
miotem naboru są projekty komplek-
sowej termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej, planowane 
do realizacji w formule ppp na podsta-
wie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 
o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
Wartość nakładów inwestycyjnych 
(brutto) projektu związana z osią-
gnięciem szacowanych oszczędności 
w zakresie zużycia energii powinna 
wynosić minimum 10 mln zł, zaś sza-
cowane roczne zmniejszenie zapo-
trzebowania na energię po realizacji 
inwestycji – ponad 30%. W naborze 
mogą uczestniczyć tylko projekty, 
w których zakresie są co najmniej trzy 
rodzaje przedsięwzięć, takich jak: ste-
rowanie i zarządzanie energią (obliga-
toryjnie) oraz fakultatywnie: termo-
izolacja budynków, wymiana stolarki 
zewnętrznej, wymiana oświetlenia na 
energooszczędne, przebudowa insta-
lacji elektrycznej, wymiana grzejników, 
montaż zaworów termostatycznych, 
przebudowa instalacji i  systemów 
grzewczych, wymiana źródeł ciepła, 
przebudowa systemów wentylacji 
i klimatyzacji czy budowa i wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł energii. 
Działania związane z naborem zostały 
objęte również wsparciem ze strony 
Inicjatywy Jaspers. Doświadczenia 
i dokumentacja ze wsparcia pilotażo-
wego projektu będą cyklicznie udo-
stępniane na stronie internetowej 
Platformy PPP.

ROBERT KAŁUŻA, 

Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów 

Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w MIiR 

WARIANTY FINANSOWANIA
Sposób finansowania w latach 2014-2020 hy-
brydowego projektu ppp z sektora efektywno-
ści energetycznej, w którym zadania związane 
z projektowaniem, budową, finansowaniem 
i zarządzaniem infrastrukturą leżą po stronie 
partnera prywatnego może przebiegać w dwóch 
wariantach:

❚❚ Wariant I – obejmuje finansowanie inwesty-
cji przez fundusze europejskie (dotacje lub 
instrumenty zwrotne lub instrumenty łączone) 
i kapitał prywatny. W wariancie tym koszty in-
westycji są ponoszone przez podmiot publicz-
ny (dotacje) i partnera prywatnego. Rozlicze-
nie dotacji następuje po oddaniu do użytku 
przedmiotu inwestycji. 

❚❚ Wariant II – obejmuje wykorzystanie fun-
duszy na etapie eksploatacyjnym. W per-
spektywie 2007-2013 wariant ten nie znalazł 
zastosowania w praktyce, lecz dla nowej 
perspektywy 2014-2020 regulacje prawne 
umożliwią jego realizację. Taki model zakłada 
dofinansowanie unijne, rozliczone przez be-
neficjenta z Komisją Europejską fakturami na 
etapie inwestycyjnym, ale wypłacane partne-
rowi prywatnemu przez beneficjenta dopiero 
w trakcie etapu eksploatacji, poprzez dofinan-
sowanie opłat, które będzie musiał uiszczać 
podmiot publiczny. Partner prywatny może 
ponieść nawet do 100% nakładów inwesty-
cyjnych.

PROJEKT GMINY ŚWIDNICA
Przykładem projektu hybrydowego z sektora EE jest „Kompleksowa termomoder-
nizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego”. 30 kwietnia 2014 r. Gmina Świdnica podpisała umowę 
ppp z firmą Simens i jako pierwsza w województwie lubuskim i jedna z pierwszych 
w Polsce rozpoczęła realizację tego typu projektu. Znaczna część inwestycji objęta 
jest dofinansowaniem w ramach LRPO 2007-2013 (priorytet III Ochrona i zarządza-
nie zasobami środowiska przyrodniczego, działanie 3.2. Poprawa jakości powie-
trza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii). Wartość projektu wynosi ok. 4 mln 600 tys. zł, dofinansowanie: 1 mln 95 
tys. zł. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej 
i elektrycznej w budynkach (3 szkoły podstawowe oraz budynek administracyjno-
-biurowy w Świdnicy), utrzymanie infrastruktury objętej projektem w odpowiedniej 
sprawności technicznej oraz zdalne zarządzanie źródłami energii w zakresie nie-
zbędnym do utrzymania określonego efektu ekologicznego przez cały okres obo-
wiązywania umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

Sektor efektyw-
ności energe-
tycznej został 
wybrany przez 
Platformę PPP 
jako jeden z naj-
ważniejszych ob-
szarów wsparcia 
z punktu widzenia 
rozwoju regio-
nalnego i polityki 
spójności.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Świdnicy w trakcie termomoder-
nizacji.
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http://www.ppp.gov.pl/
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O rezultatach współpracy 
 ponad�granicami

Do tej grupy zaliczamy 4 programy 
współpracy transgranicznej: Pol-

ska-Meklemburgia-Pomorze Przed-
nie-Brandenburgia, Saksonia-Polska, 
Czechy-Polska, Litwa-Polska. Pol-
scy beneficjenci mogli także realizo-
wać projekty w ramach programów 
transnarodowych: Europa Środkowa 
(zarządzany przez Austrię) i Region 
Morza Bałtyckiego (Niemcy) oraz 
programu międzyregionalnego Inter-
reg IVC (Francja).

Inwestycje  
na Pomorzu Zachodnim 
Najwięcej środków programu Polska-
-Meklemburgia-Pomorze Przednie-
-Brandenburgia – ponad 39 mln euro 
z puli  prawie 133 mln euro (EFRR) 
przeznaczono na poprawę infrastruk-
tury służącej społeczności pograni-
cza i polepszeniu stanu środowiska 
w regionie. Dofinansowano projekty 
inwestycyjne – budowy dróg, ście-
żek rowerowych, przystani wod-
nych, a  także związane z ochroną 
przeciwpowodziową i ekologiczną. 
Priorytetem programu było także 
zacieśnianie polsko-niemieckich kon-
taktów gospodarczych oraz współ-
pracy pomiędzy ośrodkami nauko-
wymi a przedsiębiorcami. Wspierano 
projekty miękkie w zakresie edukacji 

i podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych, a także współdziałania polskich 
i niemieckich ośrodków kulturalnych 
i integracji społecznej.

Zrealizowano 69 projektów, w któ-
rych uczestniczyło 121 partnerów (56 
z Polski i 65 z Niemiec). Ponad 30 
partnerów wzięło udział w więcej niż 
jednym projekcie. Projekty sieciowe, 
w których realizację zaangażowanych 

było więcej instytucji, dotyczyły mię-
dzy innymi współpracy w zakresie 
ochrony zdrowia (Telemedycyna 
w Euroregionie POMERANIA – sieć 
Pomerania – udział aż 32 instytucji), 
czy racjonalnego gospodarowania 
surowcami leśnymi (Opracowanie 
transgranicznego systemu wspomaga-
nia procesów decyzyjnych dla zdalnej 
i modelowej oceny biomasy drzewnej 
w lasach obszaru wsparcia POMERA-
NIA – 6 partnerów). Więcej informacji 
o programie: www.interreg4a.info

Program  
Saksonia-Polska
W  ramach programu ogółem 
wybrano do dofinansowania 146 pro-
jektów z udziałem 114 partnerów nie-
mieckich i 103 polskich. Aż 67 partne-
rów bierze udział w więcej niż jednym 
projekcie. Z polskich beneficjentów 
do najaktywniejszych należą:  Gmina 
Miejska Zgorzelec (8 projektów), 
Gmina Karpacz (7), Gmina Pieńsk (7) 
oraz Komenda Wojewódzka Policji 
we Wrocławiu (6). 

Najwięcej środków programu prze-
znaczono na wsparcie kultury i sztuki 
(14,2% całego budżetu),  turystyki 
i działalności uzdrowiskowej (14%) 
oraz ochrony środowiska (13,5%). 
W  celu wzmocnienia wizerunku 

Kontynuując cykl rozpoczęty w poprzednim numerze Biuletynu, przedstawiamy 
informacje o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013. 
Tym razem prezentujemy krótkie podsumowania programów, dla których strona polska 
była Koordynatorem Krajowym (programem zarządzało inne państwo). 

Dzięki programowi Polska-
-Meklemburgia-Pomorze 
Przednie-Brandenburgia 
w Szczecinie, Koszalinie, 
Karlinie, Myśliborzu oraz 
Dębnie, a po stronie nie-
mieckiej w Neubrandenbur-
gu i w Schwedt nad Odrą 
powstały Centra Usług i Do-
radztwa, które pośredniczą 
w nawiązywaniu kontaktów 
gospodarczych i pozyskiwa-
niu informacji o możliwo-
ściach współpracy trans-
granicznej. Z ich pomocy 
korzystają głównie małe 
i średnie przedsiębiorstwa, 
ale także stowarzyszenia, 
administracja samorządowa 
oraz placówki edukacyjne 
i osoby prywatne. Punkty te 
od 2009 roku udzieliły ponad 
24 tys konsultacji. 

 ↑ Graniczny most  
na Odrze w Słubicach. 

W ramach pro-
gramu Saksonia-
-Polska wybrano 
do dofinansowa-
nia ogółem  
146 projek-
tów z udziałem 
114 partnerów  
niemieckich 
i 103 polskich.



34 Fundusze Europejskie w Polsce

obszaru wsparcia jako regionu atrak-
cyjnego turystycznie, przeprowa-
dzono kompleksowe działania na 
rzecz poprawy infrastruktury tury-
stycznej. Przykładem może być „Przy-
goda z Nysą” realizowana w 3 kolej-
nych projektach, w które zaangażo-
wane były gminy, powiaty i organizacje 
pozarządowe. Dążąc do zapewnienia 
spójności szlaków wodnych, traktów 
pieszych i  rowerowych, konnych, 
nordic walking, dokonano rewita-
lizacji istniejących oraz wytyczono 
i oznakowano kilkaset kilometrów 
nowych tras po polskiej stronie gra-
nicy. Dzięki realizacji projektu, moż-
liwe będzie rozwinięcie działalności 
klubów i organizacji sportowych oraz 
organizacja wspólnych, transgranicz-
nych wydarzeń. Dofinansowano także 
inicjatywy edukacyjne, współpracy 
ośrodków kulturalnych oraz, w dzie-
dzinie integracji społecznej, działania 
skierowane do osób niepełnospraw-
nych. Projekty z zakresu kształcenia 
obejmowały, obok infrastrukturalnych, 
również miękkie, dotyczące np. roz-
wijania umiejętności interkulturowych 
wśród młodzieży oraz uwrażliwienia 
na ważne kwestie historyczne. Dzięki 
projektowi pn. „Działalność obywateli 
na rzecz wolności. Odwaga cywilna 

w  warunkach dyktatury. Saksonia 
i Dolny Śląsk w  latach 1945-1989” 
młodzi Niemcy i Polacy wzięli udział 
w warsztatach, wyjazdach edukacyj-
nych, rozmowach ze świadkami histo-
rii oraz zapoznali się z historycznymi 
materiałami źródłowymi. W przed-
sięwzięciu, którego dofinansowanie 
wyniosło 0,9 mln euro, uczestniczyło 
ok. 2,6 tys. osób. Więcej na stronie: 
www.sn-pl.eu/pl/

Program Czechy-Polska
Od momentu uruchomienia pro-
gramu dofinansowanie uzyskało 340 

projektów oraz blisko 3 tys. „małych 
projektów“ z Funduszu Mikropro-
jektów (wartość do 30 tys. euro). 
W ramach  przedsięwzięć dotyczą-
cych dostępności komunikacyjnej 
zmodernizowano bądź wybudo-
wano około 150 km dróg. Wyko-
nano także rekonstrukcje chodni-
ków, mostów, remonty skrzyżowań 
oraz pozostałej infrastruktury drogo-
wej. Dzięki powyższym działaniom 
zwiększyło się bezpieczeństwo oraz 
komfort i czas dojazdu w obszarze 
transgranicznym. Program skupił się 
także na problematyce ochrony śro-
dowiska, racjonalnej gospodarki odpa-
dami komunalnymi i przemysłowymi. 
Aby ograniczyć skutki zagrożeń natu-
ralnych wspierano projekty w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej oraz 
monitoringu stanu środowiska. Dzięki 
temu ok. 2,5 tys. osób wzięło udział 
w szkoleniach i targach proekolo-
gicznych związanych z profilaktyką 
zagrożeń. Dużym zainteresowa-
niem beneficjentów cieszyło się ofe-
rowane wsparcie w zakresie turystyki. 
Do końca 2013 roku wybudowano 
bądź zmodernizowano około 150 
obiektów turystycznych, a ich liczba 
w dalszym ciągu wzrasta. Na pol-
sko-czeskim pograniczu powstały 
interesujące szlaki turystyczne, takie 
jak np. Via fabrilis – szlak tradycji rze-
mieślniczych, Singltrek pod smrkem 
w Górach Izerskich – trasy rowe-
rowe, czy Jizersko-jakuszycka magi-
strala – trasy narciarskie. Więcej na 
stronie: www.cz-pl.eu

Program Litwa-Polska
W przypadku tego programu, naj-
większym zainteresowaniem ze 
strony beneficjentów cieszyła 
się możliwość przeprowadzenia 

wspólnych przedsięwzięć w zakre-
sie turystyki transgranicznej oraz pie-
lęgnacji dziedzictwa kulturowego 
i historycznego. Zrealizowane pro-
jekty uwzględniały aspekt inwesty-
cyjny. Zmodernizowano istniejącą 
infrastrukturę (np. renowacja Rynku 
Zygmunta Augusta w Augustowie 
oraz Parku Przyrodoleczniczego 
w Druskiennikach, remont Muzeum 
Okręgowego w  Suwałkach) bądź 
wybudowano nowe obiekty (np. 
nowo powstały amfiteatr w  Ełku 
oraz w Alytusie). Zawsze towarzy-
szyły im działania miękkie – opraco-
wano wspólnie strategie promocyjne 
miast,  organizowano polsko-litew-
skie festiwale, wystawy, warsztaty 
i  wycieczki dla młodzieży, wyda-
wano publikacje przedstawiające 

ofertę kulturalną regionu. Spośród 
70 zakontraktowanych projektów, 
8 dotyczyło współpracy pomiędzy 
instytucjami świadczącymi usługi 
publiczne. Na pograniczu współ-
pracują strażacy, policja, celnicy 
oraz służba zdrowia. Więcej na stro-
nie: www.lietuva-polska.eu 

Region Morza 
Bałtyckiego 
W ramach Transnarodowego Pro-
gramu Regionu Morza Bałtyckiego 
(BSR) w celu integracji regionu Bałtyku 
współpracowali partnerzy z Danii, 
Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski, 
Szwecji, północnej części Niemiec 
i Białorusi, Norwegii oraz części Rosji. 
Program objął swym zasięgiem całą 

Dzięki programowi Czechy-
-Polska tworzono i rozwijano 
sieci pomiędzy instytucjami 
wspierającymi współpracę 
gospodarczą a jednostkami 
badawczo-rozwojowymi i uni-
wersytetami. Zorganizowano 
aż 213 przedsięwzięć ukierun-
kowanych na wspólne działa-
nie w zakresie B+R, innowa-
cji, przedsiębiorczości oraz 
wzmocnienia rynku pracy. 

Program Litwa-Polska to 
m.in. modernizacja 6 szpitali: 
w Suwałkach, Białymstoku, 
Augustowie, Mariampolu, 
Lazdijai i Vilkaviskis (m.in. 
oddziały intensywnej opie-
ki) oraz stacji pogotowia 
ratunkowego w Suwałkach 
i placówki opieki zdrowotnej 
w Vilkaviškis. Wszystkie wy-
mienione ośrodki zlokalizo-
wane są w pobliżu między-
narodowej drogi Via Baltica 
i będą odgrywać ważną rolę 
w zapewnieniu wysokiej ja-
kości usług medycznych dla 
społeczności lokalnych i dla 
turystów.  

DODATKOWE KORZYŚCI
ZE WSPÓŁPRACY 
MIĘDZYNARODOWEJ:
❚❚ zwiększenie widoczności regionu w Europie

❚❚ powiązania sieciowe w dobie globalizacji

❚❚ budowanie więzi między narodami

❚❚ szersza – europejska – perspektywa myślenia o programach 
lokalnych

Z programu 
Region Morza 
Bałtyckiego 
skorzystało 
167 polskich 
instytucji, które 
uczestniczyły 
w 75 projektach.

www.sn-pl.eu/pl/
www.cz-pl.eu
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Polskę. Nie finansowano działań infra-
strukturalnych, ale umożliwiono m.in. 
realizację wspólnych inwestycji pilo-
tażowych, opracowanie strategii 
i  rozwiązań modelowych. W  ten 
sposób zaoferowano środki na przy-
gotowanie większych przedsięwzięć, 
których kolejne etapy mogą uzyskać 
dofinansowanie z innych źródeł.
 Z programu skorzystało 167 polskich 
instytucji (łączna liczba partnerów: 
1387), które uczestniczyły w 75 pro-
jektach (ogółem 90 zatwierdzonych 
projektów). Przykładem projektu silnie 
angażującego polskie instytucje, także 
spoza regionów nadmorskich, jest 
JOSEFIN. W przedsięwzięciu uczest-
niczyło 23 partnerów – z Niemiec, 
Szwecji, Łotwy, Litwy, Estonii i Nor-
wegii. Polskę reprezentowało 7 insty-
tucji: Wrocławski Uniwersytet Tech-
nologiczny, Polska Fundacja Przedsię-
biorczości ze Szczecina, urzędy mar-
szałkowskie Dolnego Śląska i Wielko-
polski, Wielkopolska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Fundusz Rozwoju 
i Promocji Województwa Wielkopol-
skiego, Zielonogórska Agencja Roz-
woju Regionalnego. Celem JOSEFIN 
było ułatwienie dostępu do finansowa-
nia małym i średnim przedsiębiorcom, 
planującym międzynarodowe projekty 
o innowacyjnym charakterze. Oprócz 
instrumentów finansowych ofero-
wano także profesjonalne szkolenia 
oraz doradztwo. Powołane w Polsce 
punkty kontaktowe świadczyły pomoc 
w zakresie formalnego i merytorycz-
nego przygotowania innowacyjnego 
przedsięwzięcia (m.in. stworzenie 
biznes planu i studium wykonalności), 
zarządzania projektem i rozpoczynania 
działalności na rynkach europejskich. 
Wspierały także polskich przedsiębior-
ców w poszukiwaniu zagranicznych 
partnerów biznesowych. Więcej na: 
www.eu.baltic.net

Program dla Europy 
Środkowej
Transnarodowy Program dla Europy 
Środkowej w latach 2007-2013 finan-
sował głównie działania o charakte-
rze nieinwestycyjnym, takie jak two-
rzenie strategii i planów działań, stu-
diów przygotowawczych do przed-
sięwzięć o znaczeniu transnarodo-
wym. Umożliwiał także realizację pro-
jektów o charakterze pilotażowym lub 

demonstracyjnym. Program wspierał 
współpracę w dziedzinie innowacji, 
strategii niskoemisyjnych, zasobów 
naturalnych, dziedzictwa kulturowego 
oraz transportu. Jednym z projektów 
dobrze obrazujących, jak wspólne 
działania przyczyniają się do poprawy 
infrastruktury i usług transportowych 
w Europie Środkowej, był projekt 
SONORA z udziałem beneficjentów 
z Austrii, Czech, Niemiec, Słowe-
nii, Węgier, Włoch. Z Polski były to: 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, Zarząd Por-
tów Szczecin i Świnoujście SA, Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia SA, Stowa-
rzyszenie Miast Autostrady Burszty-
nowej. Przedsięwzięcie dotyczyło 
rozwoju multimodalnej infrastruktury 
oraz usług transportowych w Euro-

pie Środkowej, zapewniających lep-
sze połączenie pomiędzy Morzem 
Bałtyckim a Adriatykiem. Powstały 
opracowania przedinwestycyjne, 
studia przypadków uwzględniające 
aspekty planowania związane z roz-
mieszczeniem korytarzy, wytyczne 
transnarodowe. Stworzono także 
uzasadnienia biznesowe dla nowych 
usług logistycznych dla portów i przy-
ległych terenów. Rezultatem projektu 
było również opracowanie: narzędzi 
do wyznaczania tras intermodalnych, 
koncepcji wzmacniania współpracy 
gospodarczej regionów oraz analizy 
śródlądowych sieci wodnych. Więcej: 
www.central2013.eu

Międzyregionalny 
INTERREG IVC
Celem programu INTERREG IVC 
2007-2013 była poprawa efektyw-
ności polityk rozwoju regionalnego. 

Finansowane były działania miękkie, 
wzmacniające wymianę doświadczeń 
i dobrych praktyk między instytucjami 
publicznymi z UE, Norwegii i Szwaj-
carii. Ich zakres tematyczny to m.in. 
zmiany demograficzne, zmiany kli-
matu, zagrożenia naturalne i techno-
logiczne, ochrona dziedzictwa natu-
ralnego – a więc największe wyzwa-
nia współczesnej Europy. Ze wspar-
cia INTERREG IVC skorzystało w tej 
perspektywie 121 polskich partne-
rów (łączna liczba partnerów: ponad 
2 tys.), zaangażowanych w realizację 
99 projektów (ogólna liczba zatwier-
dzonych projektów: 204). W projek-
cie B3 Regions, oprócz polskich władz 
regionalnych i lokalnych (Małopolska, 
Łódzkie, Dolny Śląsk), uczestniczyli 
partnerzy z Bułgarii, Cypru, Grecji, 
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch 
i Węgier. Ich dążeniem było zwiększe-
nie dostępności szerokopasmowego 
internetu na obszarach słabo zalud-
nionych. Mniej doświadczone instytu-
cje, głównie z nowych państw człon-
kowskich UE, korzystały z wiedzy tych 
bardziej zaawansowanych w tej dzie-
dzinie. Partnerska współpraca zaowo-
cowała stworzeniem planów działań 
dla każdego z uczestniczących regio-
nów. Przedstawiono w nich sposób, 
w jaki zostaną wykorzystane dobre 
praktyki oraz wskazano potencjalne 
źródła ich finansowania. Dzięki temu 
w Małopolsce zastosowano model 
partnerstwa publiczno-prywatnego, 
który wpłynął na powstanie „Małopol-
skiej Sieci Szerokopasmowej”. Wie-
dzę z projektu B3 Regions wykorzy-
stano także w pracach nad projek-
tem regionalnego systemu informacji 
medycznej „Małopolski Systemem 
Informacji Medycznej”. Oba przedsię-
wzięcia uzyskały wsparcie ze środków 
Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007-
2013. Więcej: www.interreg4c.eu 

ALEKSANDRA REDUCH

W latach 2007-2013 w pro-
gramie dla Europy Środko-
wej uczestniczyli partnerzy 
z Austrii, Czech, Polski, Sło-
wacji, Słowenii, Węgier, wy-
branych regionów Niemiec 
i Włoch oraz z Ukrainy. W tej 
edycji udział wzięły 182 in-
stytucje z Polski (w 101 pro-
jektach), podczas gdy łączna 
liczba partnerów wyniosła 
1330 partnerów (ogółem 
124 projekty). 

Ze wsparcia 
INTERREG IVC 
skorzystało 
121 polskich 
partnerów za-
angażowanych 
w realizację 
99 projektów.

 ↑ Czesko-polski Singltrek 
pod Smrkem w Górach 
Izerskich.

www.eu.baltic.net
www.central2013.eu
www.interreg4c.eu
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 Fundusze�Europejskie� 
– postęp we wdrażaniu

Do końca sierpnia 2014 r. we 
wszystkich programach łącznie 

podpisano ponad 100 tys. umów 
o dofinansowanie projektów. W kra-
jowych programach operacyjnych 
średni poziom kontraktacji dla pro-
gramu waha się od 99% w Programie 
Infrastruktura i Środowisko do 108% 
w Programie Innowacyjna Gospo-
darka. Natomiast średnia kontrakta-
cja dla 16 programów regionalnych 
wynosi 97%, wahając się od 94% 
w lubuskim i zachodniopomorskim 
do 100% w województwach: opol-
skim i pomorskim. 

Mimo że środki unijne na lata 
2007-2013 w  większości zostały 
rozdysponowane, w  niektórych 
działaniach nadal podpisywane są 
umowy z beneficjentami i urucha-
miane kolejne inwestycje. Korzysta-
jąc z dobrych praktyk wdrażanych 
w perspektywie 2004-2006, rów-
nież obecnie stosuje się mechanizm 
tzw. nadkontraktacji, który umożliwia 
podpisywanie umów z beneficjentami 
powyżej limitu dostępnych środków. 
Dzięki takiemu zarządzaniu fundu-
szami UE, potencjalnie uwalniane 
środki są na bieżąco zagospodaro-
wane, np. w sytuacji, gdy pojawiają 
się oszczędności podczas realizacji 
projektów (m.in. po przeprowadzo-
nych przetargach).

Do końca sierpnia tego roku, 
beneficjenci funduszy unijnych na 
realizację swoich projektów wydali 
ok. 292 mld zł.1 Wartość wydatków 
uznanych do refundacji ze środków 

UE wynosi ok. 206 mld zł, co sta-
nowi blisko 70% alokacji na lata 
2007-2013. Na obecnym etapie 
wdrażania, główny nacisk kładziony 
jest na terminową realizację poszcze-
gólnych zadań, rozliczanie projektów 
i podsumowanie efektów unijnego 
wsparcia. Dotychczas zakończono 
i rozliczono 69,2 tys. inwestycji zre-
alizowanych z udziałem funduszy UE. 
Na sfinalizowanie wszystkich inwesty-
cji, także tych wieloletnich, mamy czas 
do końca 2015 roku. 

Istotnym aspektem zamykania pro-
jektów i programów jest analiza osią-
ganych efektów rzeczowych. Poniżej 
przedstawiono wybrane wskaźniki 
postępu rzeczowego, osiągnięte dzięki 
dotychczas realizowanym projektom.

MAGDALENA HAJKOWSKA

1. Wydatki uznane za kwalifikowalne przez 
instytucje weryfikujące wnioski o płatność, 
dane z 31 sierpnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY WDRAŻANIA FUNDUSZY UE:
ponad 11 tys. km dróg, w tym: 1,4 tys. km autostrad 
i dróg ekspresowych
ponad 2,5 tys. jednostek taboru komunikacji miejskiej

ponad 23 tys. km sieci kanalizacyjnej
6,5 tys. km sieci wodociągowej
460 oczyszczalni ścieków
650 inwestycji w odnawialne źródła energii

ponad 384 tys. utworzonych etatów
ponad 130 tys. dzieci objętych edukacją przedszkolną

dostęp do Internetu dla 217 tys. gospodarstw domowych
56 tys. km sieci Internetu szerokopasmowego

600 wspartych ośrodków badawczych
1,8 tys. nowoczesnych laboratoriów

�30 tys. wspartych przedsiębiorców

Do sierpnia 2014 podpisaliśmy 
umowy na ponad 100 tysięcy 
projektów. Do końca sierpnia tego 
roku wartość wydatków uznanych 
do refundacji ze środków UE 
wyniosła ok. 206 mld zł.



WRZESIEŃ

LISTOPAD

KALENDARIUM WYDARZEŃ

2–4 września

FORUM REGIONÓW
Odbyło się ósme Forum Regionów, podczas którego samo-
rządowcy z Europy Środkowo-Wschodniej oraz przedstawi-
ciele Komisji Europejskiej, władz państwowych, świata biz-
nesu i nauki, rozmawiali o priorytetach i kierunkach rozwoju 
regionów. Jednym z tematów tegorocznej edycji były kwe-
stie związane z 10-leciem członkostwa Polski w UE. 

13–14 września

ALPEJSKO-KARPACKIE 
FORUM WSPÓŁPRACY
W Rzeszowie, przy wsparciu Szwajcarsko-Polskiego Progra-
mu Współpracy, odbyła się trzecia edycja imprezy targowo-
-konferencyjnej Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy.

wrzesień–listopad

TRANSPORT TV
W serwisie player.pl emitowany będzie cykliczny program 
„Transport TV” poświęcony inwestycjom transportowym 
realizowanym przy znacznym udziale środków unijnych. 
Więcej informacji na stronie: www.player.pl/programy-
-online/transport-tv-odcinki,2465/

11 października

ZE SZWAJCARSKĄ PRECYZJĄ  
ZMIENIAMY POLSKĘ
W Krakowie odbędzie się ostatnie z serii wydarzeń promu-
jących Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, podczas 
których prezentowane są efekty działania funduszu. Do-
tychczasowe spotkania odbyły się w Kielcach, Rzeszowie 
i Lublinie.

19 listopada

INNOWACJA PLUS
19 listopada odbędzie się konferencja podsumowująca 
konkurs „Innowacja plus”, podczas której poznamy lau-
reatów konkursu. Jego celem jest wskazanie najbardziej 
efektywnych form promocji, wspierających komercjaliza-
cje wyników projektów B+R, dofinansowanych z PO IG. 
Więcej informacji na stronie: www.innowacjaplus.pl

18–19 września

WSCHODNI KONGRES GOSPODARCZY
Podczas kongresu, który odbył się w Białymstoku, politycy, 
przedstawiciele biznesu i eksperci z kraju i zagranicy dys-
kutowali o możliwościach rozwoju Polski Wschodniej oraz 
jej roli w relacjach między Wschodem a Zachodem. Więcej 
informacji na stronie: www.wschodnikongres.eu

13 września

USTAWA WDROŻENIOWA
Weszła w  życie ustawa o  zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspekty-
wie finansowej 2014–2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Jej 
głównym celem jest zapewnienie ram prawnych dla reali-
zacji zapisów Umowy Partnerstwa.

15 października

DOBRE PRAKTYKI EFS 2014
Do 15 października można wysyłać zgłoszenia do konkur-
su „Dobre Praktyki EFS”, którego celem jest wskazanie przy-
kładów modelowych projektów realizowanych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji 
na: www.roefs.pl

26–27 listopada

KONFERENCJA PROGRAMU 
REGION MORZA BAŁTYCKIEGO
Podczas konferencji, która odbędzie się w Warszawie, przed-
stawione zostaną osiągnięcia programu Region Morza Bał-
tyckiego i oferta na lata 2014–2020. Informacje na temat 
konferencji (w języku angielskim) można znaleźć na stronie 
www.eu.baltic.net

1 października

ŚRODA Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
Od 1 października, we wszystkich Głównych Punktach In-
formacyjnych Funduszy Europejskich, co miesiąc odby-
wać się będą spotkania informacyjne na temat możliwo-
ści pozyskania dotacji ze środków europejskich na lata 
2014–2020. Tematem pierwszego spotkania są dotacje na 
założenie działalności gospodarczej. Więcej informacji na 
stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

www.wschodnikongres.eu
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
www.player.pl/programy-online/transoprt-tv-odcinki,2465/
www.roefs.pl
www.eu.baltic.net
www.innowacjaplus.pl


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
tel. +48 22 273 74 00
e-mail: biuletyn@mir.gov.pl

strony internetowe:
www.mir.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Na pytania czekamy na profilu "Fundusze Europejskie" na Facebooku

www.mir.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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