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Szanowni Państwo,

w dzisiejszej zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości nie 
budzi wątpliwości stwierdzenie, że nowoczesna gospodarka 
musi rozwijać się w sposób odpowiedzialny, z myślą o przyszłych 
pokoleniach. Rozwój gospodarczy powinien być zrównoważony 
nie tylko społecznie, ekologicznie, ale również terytorialnie.

Idea takiego modelu, który pozwoliłby na wykorzystanie 
potencjału wszystkich regionów naszego kraju i dałby szansę 
na rozwój i uczestnictwo we wzroście gospodarczym nie tylko 
metropoliom, lecz także – a może przede wszystkim – mniejszym 
miejscowościom, nie jest nowa. Fundament pod nią stworzyła 
Grażyna Gęsicka. To między innymi jej myśli i koncepcje stały 
się inspiracją dla tych aspektów rządowej Strategii na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju.  

Fundusze Europejskie są jednym z narzędzi, które aktywnie 
przyczyniają się do realizacji tego celu. Współfinansują 
inwestycje zmieniające na lepsze polskie miasta – i te mniejsze, 
i większe – odpowiadające na różne ich potrzeby. 

W najnowszym numerze funduszowego biuletynu prezentujemy 
Państwu różne formy wsparcia, dostępne dla polskich miast, a także 
efekty tego typu inwestycji. Dobrze rozwinięte sieci komunikacyjne, 
nowoczesny transport miejski, zdegradowane, poprzemysłowe 
tereny zmieniające się w parki i skwery przyjazne mieszkańcom, 
infrastruktura miejska dostępna dla osób z niepełnosprawnościami… 
To wszystko sprawia, że w polskich miastach – bez względu na ich 
wielkość – mieszka się coraz bardziej komfortowo.

A to dopiero początek. Jako Pełnomocnik Rządu ds. Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw dostrzegam w zmieniającym 
się miejskim otoczeniu szansę i potencjał dla polskich 
przedsiębiorców, zwłaszcza tych pochodzących z małych 
i średnich miast. Liczę na to, że procesy rozwojowe i ułatwienia 
dla firm ze średnich miast m.in. w ubieganiu się o unijne 
fundusze, administracyjne ułatwienia czy wsparcie lokalnych 
przedsiębiorczych środowisk, pozwolą na to, aby już niedługo 
w powszechnym rozumieniu „innowacyjność” czy też  
„biznesowy sukces” przestały kojarzyć się tylko z metropoliami, 
a stały się domeną także mniejszych miejscowości. 

Z życzeniami przyjemnej lektury,

Andżelika 
Możdżanowska, 
Pełnomocnik Rządu 
do spraw Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju
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Pakiet dla miast 
średnich przynosi już 
konkretne rezultaty

W Polsce mamy 255 miast średniej wielkości. Niemal połowa z nich zagrożona jest 
utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Do tych miejscowości skierowany jest 
Pakiet dla miast średnich, realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 
O tym, w jakim celu powstał i jaki jest jego dotychczasowy bilans, mówi Adam 

Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Rozmawiała: Beata Pondo

Panie Ministrze, skąd idea Pakietu dla miast 
średnich?
Koncepcja zakładająca, że głównym moto-
rem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju są 
metropolie, nie przyniosła oczekiwanych efektów. 
Założenie, że należy inwestować w duże ośrodki, 
bo to przełoży się także na rozwój powiązanych 
z nimi mniejszych, nie sprawdziło się. Odpływ 
ludności, zwłaszcza osób młodych, czy niedobór 
atrakcyjnych miejsc pracy – to najczęstsze pro-
blemy miast średnich. Te problemy bez odpo-
wiedniego wsparcia nie zostaną zlikwidowane.

Stawiamy na zrównoważony rozwój w wymia-
rze gospodarczym, społecznym, środowiskowym 
i terytorialnym, zgodnie z założeniami rządowej 
Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
(SOR). Pakiet dla miast średnich to jeden z pro-
jektów strategicznych realizujących cele SOR. 
Działania, które w nim proponujemy, włączają 
w procesy rozwojowe mniejsze miasta. Każda 
część Polski ma swoje atuty, a mądra polityka 
regionalna powinna je rozwijać.
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Jaki cel stawia sobie Pakiet i do kogo jest 
adresowany?
Pakiet dla miast średnich to oferta wsparcia dla 
mniejszych ośrodków, jaką przygotowaliśmy, 
wyodrębniając dla nich specjalną pulę fundu-
szy europejskich. To około 2,5 mld zł w zarzą-
dzanych przez nasze ministerstwo programach 
krajowych. Uzupełnieniem są środki Funduszu 
Inwestycji Samorządowych uruchomionego przez 
Polski Fundusz Rozwoju. Pakiet działa dwuto-
rowo. Z jednej strony wspiera samorządy w reali-
zacji inwestycji publicznych, z drugiej tworzy 
warunki dla rozwoju prywatnych inicjatyw.

Nasza pomoc skierowana jest do miejscowości 
liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, z wyłącze-
niem miast wojewódzkich, a w przypadku miast 
– stolic powiatów, powyżej 15 tys. mieszkań-
ców. Takich miast w Polsce jest 255. Szczególnego 
wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie w Polsce, 
które zgodnie z analizą przeprowadzoną przez 
Polską Akademię Nauk w największym stopniu 
w ostatnich latach traciły funkcje społeczno-gospo-
darcze. To w tych miastach obserwujemy nieko-
rzystne tendencje demograficzne – spadek liczby 
ludności. Szczególnie dotkliwy jest odpływ młodych 
i lepiej wykształconych ludzi, wyjeżdżających z kraju 
lub emigrujących do większych ośrodków. Wynika 
on z braku atrakcyjnych miejsc pracy, przemysłu czy 
większych zakładów pracy. 

Na czym polega pomoc w Pakiecie dla miast 
średnich?
Pakiet oferuje wsparcie w realizacji inwestycji 
publicznych i tworzeniu warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości, w tym sektora MŚP. Dajemy 
samorządom i przedsiębiorcom szansę ubiega-
nia się o środki unijne w dedykowanych dla nich 
naborach, na preferencyjnych zasadach. 

Do samorządów kierujemy pomoc z programów 
Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza Edukacja 
Rozwój. Są to środki głównie na działania zwią-
zane z obszarem środowiska naturalnego, ener-
getyki i ciepłownictwa, czy bezpieczeństwem 
przeciwpowodziowym.

Zachęcamy je również do korzystania z innych 
źródeł finansowania, np. wspomnianego już 
Funduszu Inwestycji Samorządowych, ofero-
wanego przez PFR. Poprzez kredyt, inwestora 
kapitałowego czy formułę partnerstwa publicz-
no-prywatnego samorządy mogą zrealizować 
inwestycje głównie z zakresu ciepłownictwa i sys-
temów wodno-kanalizacyjnych.

Wszystkie działania, jakie podejmujemy, pro-
wadzą do tego, aby w tych miastach było wię-
cej możliwości rozwoju, więcej atrakcyjnych 
miejsc pracy. Dlatego Pakiet dla miast średnich 
w dużym stopniu skierowany jest do biznesu. 
Dla przedsiębiorców jest to pomoc z programów 
Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. 
Ponadto, potencjalnych inwestorów, do dzia-
łania w danym mieście zachęcają bonusy 
w postaci ulg podatkowych czy grantów na 
dofinansowania części inwestycji.

Pakiet działa od 2017 roku. Czy przynosi już 
efekty w rozwoju prywatnych inicjatyw?
Od początku realizacji Pakietu dla średnich 
miast z unijnego wsparcia skorzystały już dzie-
siątki firm, samorządów, uczelni i organizacji 
pozarządowych. Z programów krajowych prze-
prowadziliśmy 15 naborów na łączną kwotę 
ponad 2,5 mld zł. Przedsiębiorcy inwestujący 
w średnich miastach mogli do tej pory korzy-
stać z dedykowanej puli środków na innowa-
cyjne projekty, wynoszącej ponad 1 mld zł, 
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z krajowych programów Polska Wschodnia oraz 
Inteligentny Rozwój.

W programie Polska Wschodnia potrzeby miast śred-
nich uwzględnione zostały w konkursach, w których 
małe i średnie firmy mogą pozyskać dotacje na wpro-
wadzenie innowacji produktowych lub procesowych. 
Wsparcie mogą uzyskać firmy z całej Polski, o ile 
zrealizują inwestycję na terenie Polski Wschodniej. 
Maksymalna wysokość dotacji to 20 mln zł, którą 
firma może przeznaczyć na każdy z etapów inwesty-
cji związanej z wdrażaniem innowacji

Innowacje to domena nie tylko większych firm 
z dużych miast. Obserwujemy również rosnące 
zainteresowanie przedsiębiorców wdrażaniem 
innowacji w miastach średnich. W ramach Pakietu 
dla średnich miast, z programu Polska Wschodnia 
w latach 2017-2018 zawarliśmy 17 umów na 
łączną kwotę ok. 75 mln zł. Ze wsparcia skorzy-
stały firmy działające m.in. w branży lotniczej, 
meblarskiej, budowlanej, spożywczej, produkcji 
opakowań, czy sprzętu AGD. Największą aktyw-
nością wykazali się przedsiębiorcy z Podkarpacia. 
Wspartych zostało aż 7 projektów – w Jaśle, 
Stalowej Woli, Dębicy, Mielcu, Sanoku i Łańcucie.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców z śred-
niej wielkości ośrodków miejskich pochodzi też 
z programu Inteligentny Rozwój. Pozyskane 
fundusze firmy mogą przeznaczyć na projekty 

wykorzystujące wyniki prac badawczo-rozwo-
jowych przy wdrażaniu nowych bądź znacząco 
ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

W programie Inteligentny Rozwój w latach 
2017-2018 wsparliśmy 23 projekty na łączną 
kwotę ponad 200 mln zł. Na przykład w Chełmie 
firma RECYKL Organizacja Odzysku S.A. realizuje 
projekt wprowadzający na rynek nowy produkt, 
wykorzystywany w procesie budowy nawierzchni 
asfaltowych. W Świętochłowicach przedsiębior-
stwo EKOINSTAL wdroży do produkcji i wpro-
wadzi do swojej oferty handlowej innowacyjne 
blachy. Natomiast w Środzie Wielkopolskiej Lena 
Lighting S.A. będzie produkować innowacyjne 
oprawy oświetleniowe. 

Co nowego dla przedsiębiorców w tym roku?
Rok 2019 przynosi nowe szanse dla przed-
siębiorstw inwestujących w średnich mia-
stach. Z programu Inteligentny Rozwój odbędą 
się dwa konkursy. Pierwszy, z budżetem 
550 mln zł został już ogłoszony. Drugi plano-
wany jest w sierpniu. Z kolei w programie Polska 
Wschodnia mamy dla przedsiębiorców planują-
cych inwestycje w miastach średnich 100 mln zł. 
Konkurs ogłoszono w marcu.

Jak ocenia pan działanie programu?
Przygotowaliśmy dla miast średnich narzę-
dzia, których wykorzystanie zależy wyłącznie 
od aktywności samorządów, przedsiębiorców 
i mieszkańców. Wierzę, że ich połączone wysiłki 
zaowocują rozwojem tych miast, poprawą jako-
ści życia i odwróceniem negatywnych tenden-
cji demograficznych. Pakiet pomoże zbudować 
trwały potencjał społeczno-gospodarczy, a także 
wzmocni rolę i pozycję średnich miast na gospo-
darczej mapie Polski.

ODPŁYW LUDNOŚCI, ZWŁASZCZA OSÓB 
MŁODYCH, CZY NIEDOBÓR ATRAKCYJNYCH 
MIEJSC PRACY – TO NAJCZĘSTSZE 
PROBLEMY MIAST ŚREDNICH. TE 
PROBLEMY BEZ ODPOWIEDNIEGO 
WSPARCIA NIE ZOSTANĄ ZLIKWIDOWANE.
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Wsparcie na innowacje
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój, w ramach 

Pakietu dla średnich miast. W najnowszym konkursie na wnioskodawców czeka 550 mln zł.

Autor: Beata Michalik

Koncepcja pakietu wsparcia dla miast średnich wynika 
z dążenia do zrównoważonego rozwoju całego kraju. 
Pakiet, który obejmuje wiele różnego rodzaju dzia-
łań, realizowany jest z programów krajowych, między 
innymi z Programu Inteligentny Rozwój.

Dotychczas przeprowadzono dwa konkursy dla 
miast średnich, w 2017 i 2018 r., w których przy-
znano wsparcie 23 projektom ze średnich miast 
(patrz tabelka). W pierwszym z nich wsparcia 
udzielono 10 wnioskodawcom na łączną kwotę 
93,51 mln zł. Konkurs dedykowany był małym 
i średnim przedsiębiorcom i dotyczył projektów 
polegających na wdrażaniu własnych prac B+R. 
W drugim – wsparcie otrzymało 13 projektów na 
kwotę 107,82 mln zł.

W 2019 roku przedsiębiorcy z miast średnich 
mogą liczyć na wsparcie z POIR dzięki dwóm 
nowym konkursom. Pierwszy z nich został ogło-
szony 20 lutego 2019 r. Nabór wniosków o dofi-
nansowanie rozpoczął się 25 marca a zakończy 
– 8 maja 2019 r. Na wsparcie przeznaczono 
550 mln zł. Drugi konkurs zostanie ogłoszony 
30 sierpnia 2019 r. Nabór wniosków o dofinan-
sowanie będzie trwał od 1 do 31 października 
2019 r. Budżet poznamy w późniejszym terminie. 
W obu konkursach mogą wziąć udział wniosko-
dawcy z sektora MŚP, którzy poszukują środków 
finansowych na wdrożenie i wprowadzenie inno-
wacyjnych technologii w swoim przedsiębiorstwie 

bądź wprowadzenie na rynek innowacyjnych pro-
duktów będących wynikiem prac B+R. 

MIASTA, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE
Województwo Projekty

W I NABORZE

lubelskie
2 projekty z Łukowa
2 projekty z Chełma

małopolskie
1 projekt z Nowego Sącza
1 projekt z Andrychowa

mazowieckie 1 projekt z Radomia

śląskie
1 projekt ze Świętochłowic

1 projekt z Zawiercia

wielkopolskie
1 projekt ze Środy 

Wielkopolskiej

W II NABORZE

łódzkie
2 projekty z Piotrkowa 

Trybunalskiego

małopolskie
1 projekt z Podegrodzia

1 projekt z Bochni

mazowieckie 2 projekty z Celestynowa

podkarpackie
1 projekt z Dębicy
1 projekt z Jasła

podlaskie 1 projekt z Łomży

warmińsko- 
-mazurskie

1 projekt z Lidzbarka 
Warmińskiego

1 projekt z Elbląga

wielkopolskie 1 projekt z Pleszewa 

śląskie 1 projekt z Lublińca
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Miasto moje, a w nim...
Przyjazne miejsce do życia, pracy i wypoczynku – takie powinny być polskie miasta. W ciągu 

ostatnich lat niektóre z nich zmieniły się nie do poznania i to w bardzo wielu obszarach. 
Inne z pomocą europejskich pieniędzy wciąż próbują stworzyć swoim mieszkańcom 

idealne warunki dla ich rozwoju, edukacji ich dzieci i wspólnego korzystania z dóbr kultury. 
Wszystko to z poszanowaniem środowiska i dbałością o wspólną miejską przestrzeń.

Autor: Maciej Kolczyński

Rozwój nowoczesnego transportu miejskiego, 
modernizacja i nowe wyposażenie obiektów kul-
turalnych, inwestycje związane z ochroną środo-
wiska i eksploatacją odnawialnych źródeł energii 
– wszystkie te przedsięwzięcia poprawiają jakość 
życia w miastach. Coraz więcej pozytywnych 
przykładów wykorzystania Funduszy Europejskich 
widać już teraz. Kolejne – zobaczymy w najbliż-
szych latach.

JAK SIĘ PORUSZAĆ PO MIEŚCIE? 
Najlepiej łatwo, bezpiecznie i wygodnie. Jest to 
w dużej mierze możliwe np. dzięki programowi 
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Projekty, które 
finansuje, sprawiły m.in., że udało się przebudo-
wać wiele niebezpiecznych skrzyżowań oraz dróg 
krajowych, które prowadzą do miast. Powstają 
również obwodnice, takie jak ta w Opolu czy 
Zielonej Górze. Program pozwala również na 
zakup nowoczesnych autobusów, trolejbusów 
lub tramwajów. Na tym jednak nie koniec, bo np. 

w Bydgoszczy, Poznaniu i Szczecinie powstają 
również nowe linie tramwajowe. 

Również programy regionalne ułatwiają rozwój 
transportu w mieście. One też pozwoliły miastom 
przebudować wiele dróg o bardziej lokalnym cha-
rakterze i zadbać o to, by były dobrze oświetlone 
i przyjazne dla pieszych i rowerzystów. W miastach 
przewidywana jest też budowa parkingów Park and 
Ride, na których można zostawić samochód i dalej 
podróżować już komunikacją miejską. Takie plany 
mają m.in. Bydgoszcz oraz Nakło nad Notecią. 

Program Polska Wschodnia to szansa m.in. na 
nowe autobusy, ścieżki rowerowe i buspasy oraz 
na może mniej spektakularne, ale równie przy-
datne rozwiązania, takie jak np. biletomaty w bia-
łostockich autobusach. 

NOWA JAKOŚĆ KULTURY
Fundusze Europejskie odmieniły też obiekty kul-
turalne w wielu miastach. Rozbudowa, prze-
budowa i wyposażenie muzeów, teatrów czy 
domów kultury – to m.in. umożliwia POIiŚ. 
Dobrym przykładem jest tu Muzeum Warszawy, 
które – wykorzystując pieniądze z POIiŚ – zaku-
piło sprzęt i wyposażenie, umożliwiające organi-
zację wystaw. „Drugie życie” otrzymało też wiele 

CORAZ WIĘCEJ POZYTYWNYCH 
PRZYKŁADÓW WYKORZYSTANIA 
FUNDUSZY EUROPEJSKICH WIDAĆ 
JUŻ TERAZ, KOLEJNE – ZOBACZYMY 
W NAJBLIŻSZYCH LATACH.
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zabytkowych obiektów, np. Muzeum Miasta 
Łodzi – Pałac Poznańskich. Oprócz prac konser-
watorskich projekt ma zapewnić nową przestrzeń 
wystawienniczą do prowadzenia działalności 
kulturalnej oraz umożliwić zakup wyposażenia. 
Fundusze dla instytucji kultury i na moderniza-
cję zabytków oferują miastom również programy 
regionalne. I mimo że są to jednak projekty 
o mniejszych budżetach niż w POIiŚ, to z pewno-
ścią mają nie mniejszy wpływ na poprawę jako-
ści pracy placówek oraz zwiększenie liczby osób, 
które będą korzystały z oferty kulturalnej. 

MIASTA CZYSTE I ENERGOOSZCZĘDNE
Programy regionalne oraz POIiŚ to również szansa 
dla miast różnej wielkości m.in. na budowę punk-
tów selektywnego zbierania odpadów komunal-
nych. Udział w projektach ułatwił zaplanowanie 
rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacji, 
a także powstawanie oczyszczalni ścieków. Innym 
przykładem są projekty mające wspierać wytwarza-
nie energii ze źródeł odnawialnych. Obejmują nie 
tylko działania polegające na montażu paneli foto-
woltaicznych, ale też na montażu nowoczesnego 
oświetlenia, np. w miejscach niebezpiecznych. 
Miasta mogą też poprawić efektywność energe-
tyczną budynków użyteczności publicznej, takich 
jak urzędy, szkoły czy przedszkola, finansując np. 
nowe okna, ocieplając te budynki lub modernizu-
jąc instalacje centralnego ogrzewania.

LEPSZE USŁUGI
Aby ułatwić mieszkańcom i przedsiębiorcom życie 
w mieście, Fundusze Europejskie wspierają korzy-
stanie z elektronicznych usług publicznych. Takie 
możliwości przewidują programy regionalne. 
W efekcie realizowanych projektów, za pośrednic-
twem komputera nie tylko odbierzemy korespon-
dencję z urzędem i zapłacimy podatki. Będziemy 

mogli także zagłosować na projekty zgłaszane 
w budżecie partycypacyjnym naszego miasta. 

Bardziej tradycyjnymi usługami są te skierowane do 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym. Miasta mogą tu liczyć na pomoc ze strony 
programów regionalnych, które finansują plany 
aktywizacji takich osób. Oferują wsparcie psycho-
logiczne, poradnictwo, szkolenia lub pozwalają 
działać już na wczesnym etapie, poprzez projekty 
poprawiające efektywność kształcenia. Aktywizacja 
młodych bezrobotnych w miastach to z kolei 
domena programu Wiedza Edukacja Rozwój. 

DOSTRZEGAJĄC WYZWANIA
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju proponuje 
też działania mające rozwiązać specyficzne pro-
blemy, przed jakimi stają miasta. Jak dać impuls 
do rozwoju w miejscowościach, w których wciąż 
dominują tradycyjne przemysły? Jak uczynić 
ich gospodarki bardziej produktywnymi, inno-
wacyjnymi i zaawansowanymi technologicz-
nie? Odpowiedź przynosi np. Program dla Śląska 
i zapisane w nim konkretne przedsięwzięcia, 
które śląskie miasta mogą realizować. 

Z kolei Pakiet dla średnich miast to szansa dla 
tych ośrodków, dla których problemem są np. 
odpływ ludności (szczególnie młodzieży), wysokie 
bezrobocie, degradacja przestrzeni miejskiej czy 
niski poziom inwestycji prywatnych i publicznych.

Po więcej informacji na temat 
wsparcia miast zapraszamy na stronę 
www.mapadotacji.gov.pl, gdzie 
zapoznamy się z dobrymi praktykami 
projektów, które odniosły sukces.

www.mapadotacji.gov.pl
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Sieciowa współpraca miast
Program europejskiej współpracy terytorialnej URBACT od 15 lat pomaga europejskim miastom 
znajdować praktyczne i innowacyjne rozwiązania ich problemów. Wypracowane rozwiązania 

inspirują też polskie działania na rzecz wzmacniania współpracy i wymiany wiedzy między miastami. 

Autor: Maciej Kolczyński

Misją programu jest umożliwienie miastom 
współpracy i rozwijanie zintegrowanych roz-
wiązań dla wspólnych miejskich wyzwań. Ma 
w tym pomóc nawiązywanie kontaktów, uczenie 
się nawzajem doświadczeń, wspólna praca nad 
opracowywaniem rozwiązań (zarówno na pozio-
mie europejskim, jak i lokalnie), wyciąganie wnio-
sków i identyfikowanie dobrych praktyk.

LOKALNIE PLANUJĄ I DZIAŁAJĄ 
W programie biorą udział partnerstwa miast, nazy-
wane Sieciami. Sieci dotyczą różnych tematów, 
które są dla miast wyzwaniem. Mogą to być sprawy 
związane np. z walką z ubóstwem, rewitaliza-
cją, rozwojem badań i innowacji czy wspieraniem 
gospodarki niskoemisyjnej. Tematyka projektów 
nawiązuje do 5 z 10 celów tematycznych poli-
tyki spójności UE na lata 2014-2020. Każda sieć 
zawiązuje Lokalną Grupę Wsparcia, złożoną z part-
nerów i interesariuszy określonej problematyki. 
Z kolei każda taka Grupa opracowuje swój Lokalny 

Plan Działania, w którym pokazuje, jak komplek-
sowo rozwiązać konkretny problem występujący 
w mieście, korzystając z własnych doświadczeń, jak 
i z doświadczeń innych partnerów europejskich.

NA RÓŻNYCH ETAPACH 
Miasta w programie URBACT mogą łączyć się 
w trzy rodzaje sieci: 
• Sieci Planowania Działań – dzięki którym 

miasta uczą się, jak tworzyć strategie i plany 
działania, rozwiązujące lokalne problemy, 

• Sieci Wdrażania – mają wspomagać te mia-
sta, które już mają swoje strategie lub plany 
działania i chcą efektywnie wdrażać  zapisane 
w nich zadania,

• Sieci Transferu – skupiają się na adapta-
cji i przenoszeniu wybranych dobrych praktyk 
pomiędzy miastami europejskimi.

Program URBACT skierowany jest do polityków, 
osób podejmujących decyzje, praktyków miej-
skich, wybieranych przedstawicieli i interesariuszy 
innych organów publicznych, sektora prywatnego 
i społeczeństwa obywatelskiego. Beneficjentami 
bezpośrednimi są miejskie samorządy i miejskie 
agencje rozwoju z obszaru UE.

PROGRAM, KTÓRY INSPIRUJE
Doświadczenia miast działających w URBACT 
w zakresie przygotowywania Lokalnych Planów 

PRZYDATNE ADRESY 
I STRONY WWW:

Oficjalna strona programu URBACT
www.urbact.eu 

Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
www.urbact.pl 

www.urbact.eu 
www.urbact.pl
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oraz z zakresu metod pracy zespołowej były przed-
stawiane w ramach prac Partnerskiej Inicjatywy 
Miast. Jest to program, w którym polskie miasta 
i inne grupy zaangażowane w ich rozwój, wymie-
niają się wiedzą i doświadczeniami w rozwiązywa-
niu konkretnych problemów. Partnerska Inicjatywa 
Miast spotkała się z bardzo dużym zainteresowa-
niem – chęć udziału w niej zgłosiło ponad 105 
miast. Finalnie od ok. półtora roku działają trzy 
sieci tematyczne, zrzeszające 34 miasta. Pracują 
one nad takimi zagadnieniami jak jakość powie-
trza, rewitalizacja oraz mobilność miejska. 

Przedstawiciele sieci tematycznych spotykają się 
średnio raz na 2 miesiące. Oprócz tego raz na 
pół roku organizowane jest wspólne spotka-
nie wszystkich sieci. Podczas tych spotkań miasta 
wymieniają się doświadczeniami, poznają najlep-
sze praktyki oraz nawiązują wzajemne kontakty. 

Oprócz wymiany doświadczeń, sieci opracowują 
tzw. Miejskie Inicjatywy Działań, w których znaj-
dują się rozwiązania dla wcześniej określonych 
wyzwań. Są one wypracowane przez Lokalne 
Partnerstwa, powoływane w każdym mieście 
członkowskim sieci. Biorą w nich udział part-
nerzy społeczno-gospodarczy oraz mieszkańcy 
z wybranego obszaru. Na końcu działania każ-
dej sieci powstanie również Plan Ulepszeń, w któ-
rym znajdą się rekomendacje w temacie danej 
sieci. Będzie można je wykorzystać w prowadze-
niu polityk na poziomie krajowym.

Do 17 kwietnia 2019 trwa ostatni nabór w obec-
nej perspektywie finansowej UE. Miasta europej-
skie są zapraszane do dołączenia do powstających 
Sieci Planowania Działań lub zgłoszenia własnych 
propozycji. Wiele powstających sieci projektowych 
szuka partnerów wśród polskich miast.

Wszystkie informacje są na stronie 
www.urbact.pl, w artykule o naborze.

DOBRE PRAKTYKI URBACT

URBACT nagradza dobre praktyki miej-
skie. Ich katalog sięga obecnie prawie 
100 pozycji. Jedną z 4 polskich dobrych 
praktyk są zewnętrzne Punkty Obsługi 
Mieszkańców, które stworzyło Miasto 
Rzeszów. Zostały one uznane nie tylko za 
rozwiązanie innowacyjne, ale też takie, 
po które łatwo mogą sięgnąć inne mia-
sta europejskie. Punkty zostały otwarte 
w galeriach handlowych i można w nich 
załatwić sprawy urzędowe nawet w so-
boty i w godzinach popołudniowych, 
kiedy większość urzędów jest już za-
mknięta. W takim punkcie mieszkańcy 
Rzeszowa mogą np. wystąpić o wydanie 
lub wymianę dowodu osobistego lub 
prawa jazdy, zameldować się, wystą-
pić o numer PESEL czy zgłosić sprzedaż 
auta. W Punktach można też dowiedzieć 
się, jak załatwić w urzędzie konkretną 
sprawę i jakie są nadchodzące wydarze-
nia kulturalne i sportowe w mieście. 
Inne nagrodzone Dobre Praktyki z Polski 
to rewitalizacja łódzkiej dzielnicy 
Księży Młyn (obecnie działająca już 
jako Sieć Transferu pod nazwą „Remix” 
z 9 innymi miastami europejskimi), 
mieszkania dla absolwentów poznań-
skich uczelni, które zachęcają ich do 
osiedlania się w mieście oraz hotel funk-
cjonujący na zasadzie przedsiębiorstwa 
społecznego, który powstał w Gdańsku.

www.urbact.pl
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miasta bez barier
Osoby starsze i z niepełnosprawnościami, każdego dnia muszą się borykać z licznymi 

ograniczeniami w przestrzeni publicznej. Dla jednych trudnością jest skorzystanie 
z komunikacji miejskiej, a dla innych wyprawa do sklepu czy urzędu. Bariery 

architektoniczne i technologiczne pogłębiają wykluczenie społeczne dużej grupy osób. 

Autor: Mariusz Golak

Skalę problemu najlepiej obrazuje raport 
Najwyższej Izby Kontroli, analizujący dostęp-
ność przestrzeni publicznej dla osób starszych 
i z niepełnosprawnościami, który został opu-
blikowany jesienią 2018 roku. Wynika z niego, 
że żaden z 94 skontrolowanych obiektów nie 
był wolny od barier i niedogodności ogranicza-
jących lub wręcz uniemożliwiających korzysta-
nie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. 
Jest jednak szansa, że sytuacja pod tym wzglę-
dem będzie się sukcesywnie zmieniała – między 

innymi dzięki funduszom unijnym, inwestycjom 
i zmianom wynikającym z rządowego programu 
„Dostępność Plus”. 

DOSTĘPNOŚĆ MA BYĆ STANDARDEM
Problemy związane z istnieniem barier w różnych 
obszarach funkcjonowania miast, poczynając od 
korzystania z obiektów użyteczności publicznej, 
poprzez transport publiczny, a na dostępności 
zasobów kultury i edukacyjnych kończąc, doty-
czą coraz większej liczby osób. Zgodnie z danymi 
ze spisu powszechnego, w Polsce mieszka ok. 
4,7 mln osób z niepełnosprawnościami (stano-
wią ok. 12,2% społeczeństwa). Jednak nawet 
30% społeczeństwa może mieć trwałe lub cza-
sowe ograniczenia w mobilności czy percepcji, 
które w efekcie utrudniają korzystanie z prze-
strzeni publicznej. Przyczyną takiego stanu rzeczy 
jest przede wszystkim postępujące starzenie się 
społeczeństwa. Aby zapobiec wykluczeniu spo-
łecznemu tych osób, realizowanych jest coraz 
więcej działań służących likwidacji barier.

Jednym z nich jest program „Dostępność Plus 
2018-2025”, koordynowany przez Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju w ścisłej współpracy z innymi 
resortami. Zakłada on między innymi wprowadze-
nie przepisów uwzględniających kwestię dostęp-
ności w nowych inwestycjach, środkach transportu 

W ostatnich latach w Katowicach wprowadzono 
wiele rozwiązań architektonicznych ułatwiających 
korzystanie przez osoby z niepełnosprawnościami 
z przestrzeni miejskiej. Fot. UM Katowice
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czy usługach. Kładzie też nacisk na edukację i upo-
wszechnienie wiedzy wśród osób kształtujących 
nasze otoczenie (np. architektów, urbanistów, 
inżynierów), a także rozwój nowych technologii 
i produktów, które z zasady dostępności uczynią 
swój rynkowy atut. Program ma zapewnić swo-
bodny dostęp do przestrzeni publicznej w rów-
nym stopniu dla wszystkich osób, bez względu 
na ich możliwości i potrzeby. W jaki sposób 

zostanie to osiągnięte? Do 2025 roku w ok. 1000 
miejsc i budynków użyteczności publicznej znie-
sione zostaną bariery architektoniczne, tech-
niczne i komunikacyjne. Systematycznie będzie 
poprawiana istniejąca infrastruktura i jej oto-
czenie (dworce, przystanki, parki, chodniki), 
a także zostaną zakupione nowe, przystoso-
wane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
autobusy, pociągi czy tramwaje, by stopniowo 

DEKALOG SMART CITIES POLSKA

1. Dbaj o rozwój i priorytety
Technologia jest narzędziem wspierania 
rozwoju miast i zamieszkujących je osób. 
Ale to ludzie zakreślają obszar swoich 
potrzeb, miasto musi więc przede wszyst-
kim stwarzać możliwości przy pomocy 
dostępnych instrumentów prawnych 
i instytucjonalnych.

2. Integruj
Wielopłaszczyznowa współpraca różnych 
środowisk i podmiotów jest niezbędna na 
drodze do wcielenia w życie idei smart city.

3. Komunikuj wizję
Nie ma szans na zmiany bez skutecznej 
i czytelnej komunikacji.

4. Dbaj o zasoby
Efektywność wykorzystania dostępnych 
zasobów, zwłaszcza w obszarze energii, to 
klucz nie tylko do obniżenia kosztów funk-
cjonowania miasta, ale też fundament jego 
długookresowego rozwoju.

5. Dziel się danymi
Innowacje i modele biznesowe muszą być 
dostępne wszystkim zainteresowanym. 

Stanie się to motorem napędowym rozwoju 
inteligentnego miasta.

6. Buduj zaufanie
Wspieraj kreatywność, udostępniając bezpłat-
nie oddolnym inicjatywom zasoby miasta.

7. Eksperymentuj
Nie bój się wprowadzania nowych techno-
logii. Rób to systematycznie, dbając przy 
tym o synergię.

8. Monitoruj, koryguj, współdecyduj
Wytyczaj cele, analizuj ich realizację, wpro-
wadzaj zmiany. Nie zapominaj, że mia-
sto jest „żywym”, ciągle rozwijającym się 
organizmem. 

9. Ułatwiaj dostęp
Ułatwiaj dostęp do różnych obszarów 
przestrzeni miejskiej osobom z rozmaitymi 
ograniczeniami.

10. Współpracuj
Współpraca nie tylko z wszystkimi miesz-
kańcami, ale też innymi smart cities jest 
warunkiem koniecznym do inteligentnego 
rozwoju.

Źródło: SmartCityPolska
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modernizować istniejący tabor. Na realizację 
Programu „Dostępność Plus 2018-2025” prze-
znaczono blisko 23 mld zł, a większość pieniędzy 
będzie pochodziła z funduszy UE.

PRZYKŁADY DO NAŚLADOWANIA
Już teraz nie brakuje pozytywnych przykładów 
miast, które dostosowują przestrzeń do potrzeb 
osób z ograniczoną sprawnością. Jednym z nich 
jest Poznań, który został w ubiegłym roku laure-
atem konkursu „Lider Dostępności”, organizowa-
nego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 
oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. 

– Poznań od wielu lat prowadzi efektywną poli-
tykę na rzecz dostępności przestrzeni miejskiej 
dla osób z niepełnosprawnościami i wszystkich 
innych osób o obniżonej sprawności. Już w 2008 
roku wdrożono Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Poznania w sprawie wymogów, jakim powinny 
odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia pod-
ziemne, przejścia nadziemne, przystanki komuni-
kacji publicznej i chodniki. Było to pierwsze tego 
typu rozwiązanie w kraju – mówi Dorota Potejko, 
pełnomocniczka prezydenta Miasta Poznania 
ds. osób z niepełnosprawnościami.

W 2013 roku wdrożono również zarządzenie prezy-
denta Poznania w sprawie dostosowywania imprez 
oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. – Zarządzenie określa standardy, których 
stosowanie ma zwiększać możliwość swobod-
nego i komfortowego uczestnictwa osób z niepeł-
nosprawnościami w organizowanych w Poznaniu 
imprezach, np. kulturalnych, wydarzeniach plenero-
wych i konferencjach – podkreśla Dorota Potejko.

Dobrym przykładem są też włodarze, któ-
rzy dbają o zapewnienie dostępności całej 

przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawno-
ścią. – Integracyjne place zabaw zachęcają dzieci 
z dysfunkcją ruchu do wspólnej zabawy. Windy 
głośnomówiące, podjazdy, drzwi bezprogowe, 
możliwość korzystania ze wszystkich pomieszczeń 
– to już standard. Modernizujemy chodniki, ulice 
oraz przejścia dla pieszych, stosujemy pochylnie, 
podjazdy, odpowiedni dobór szerokości ciągów 
pieszych, umieszczane są kostki z wypustkami. 
W lokalach mieszkalnych na parterach budyn-
ków mieszkania są dostosowywane dla niepeł-
nosprawnych mieszkańców miasta – opowiada 
Izabela Górecka, pełnomocniczka Prezydenta 
Katowic ds. osób niepełnosprawnych.

Niektóre samorządy wprowadzają również zupeł-
nie nowatorskie pomysły. – Powiatowa Społeczna 
Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach 
wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób 
Niepełnosprawnych opiniuje dokumentację pro-
jektowo-kosztorysową pod kątem dostępno-
ści i dostosowania przestrzeni miejskiej dla osób 
z niepełnosprawnościami. W trakcie posiedzeń 
konsultuje z projektantami miejskie projekty 
pod względem dostępności dla osób z niepełno-
sprawnościami z każdą dysfunkcją. Po wykonaniu 
danego przedsięwzięcia członkowie Rady spraw-
dzają faktyczną dostępność obiektu dla osób 
z niepełnosprawnościami. W skład Rady wchodzą 
osoby z niepelnosprawnościami – mówi Izabela 
Górecka.

Z kolei w Lublinie w 2012 roku władze miejskie 
wprowadziły usługi asystenta osoby z niepełno-
sprawnościami z pilotażowego programu współ-
finansowanego z pieniędzy Unii Europejskiej. Po 
sukcesie zlecenia usług asystenckich w 2013 roku 
miasto Lublin zaczęło w pełni finansować zadanie 
ze swojego budżetu. 
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– Asystenci w Lublinie towarzyszą i wspierają 
przy: załatwianiu spraw urzędowych, robie-
niu zakupów, zaspokajaniu potrzeb kultural-
nych, sportowych, rekreacyjnych i towarzyskich 
oraz realizacji zainteresowań i pasji. Pomagają 
w przemieszczaniu się osoby z niepełnospraw-
nościami w miejsca np.: pracy, nauki, rehabi-
litacji, terapii i leczenia, odbywania się kursów 
czy szkoleń, kultu religijnego (wyłączając wspie-
ranie osoby z niepełnosprawnościami w miej-
scu pracy i nauki, co powinno być zapewnione 
w innej formie). Asystent wspiera w uzyskiwa-
niu pomocy w ramach dostępnych w Lublinie 
świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami, 
a także pomaga w przemieszczaniu się do miejsc 
świadczenia terapii i rehabilitacji. W przypadku 
dzieci dodatkowo asystenci towarzyszą w drodze 
na zajęcia pozalekcyjne i hobbystyczne – mówi 
Joanna Olszewska, dyrektor Wydziału ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lublin. 

INTELIGENTNE MIASTO
Kwestię dostępności przestrzeni miejskiej dla osób 
starszych i z niepełnosprawnościami może ułatwić 
realizacja idei smart city, czyli inteligentnego mia-
sta. Cóż to oznacza w praktyce? Wprowadzenie 
zautomatyzowanych rozwiązań, które nie tylko 
przyczyniają się do rozwoju miasta, ale też podno-
szą jakość życia jego mieszkańców. Przykładowo, 
może to być choćby automatyczna informacja gło-
sowa o rozkładzie jazdy na przystankach komu-
nikacji miejskiej, sygnał dźwiękowy informujący 
o zmianie świateł na przejściu dla pieszych lub też 
bezobsługowa aktywacja windy.

Warto przypomnieć, że w pierwszej setce raportu 
poświęconego najbardziej inteligentnym miastom 
świata IESE Cities in Motion Index 2017 znalazły 
się zaledwie dwa polskie miasta: Warszawa (54. 

pozycja) i Wrocław (95. pozycja). Pokazuje to, że 
pod względem wdrażania idei smart city, póki co, 
dopiero stawiamy pierwsze kroki.

Jednak polskie miasta są coraz bardziej zainte-
resowane tym pomysłem. Najświeższym przy-
kładem są działania władz Wrocławia, które 
18 lutego tego roku podpisały list intencyjny 
z firmami Tauron i Ericsson w sprawie realizacji 
programu wprowadzającego usługi z wykorzy-
staniem Internetu Rzeczy (IoT). Będzie on dostar-
czał mieszkańcom informacji m.in. o dostępności 
miejsc parkingowych i aktualnej jakości powie-
trza. Tego typu rozwiązanie zostanie po raz 
pierwszy wprowadzone w Polsce w skali kilku-
settysięcznego miasta. Dostępność jako zasada 
została już wpisana do katalogu 10 zasad, któ-
rymi należy się kierować, tworząc rozwiąza-
nia dla smart cities. Dobre praktyki mają pomóc 
w dostrzeżeniu potrzeby stosowania dostępności 
w praktyce codziennych inwestycji także w innych 
miastach. 

Informacje o poznańskich obiektach kultury 
są dostępne dla osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności. Fot. UM Poznania
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rewitalizacja – wyzwanie 
dla polskich gmin

Rewitalizacja polskich miast i gmin nabrała rozpędu. Obecnie działania w tym 
kierunku prowadzi blisko 55% gmin w Polsce. A wspiera je w tym między 

innymi specjalny pakiet przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 
Przeznaczono na niego 113 mln zł z programu Pomoc Techniczna. To jeden 

ze strategicznych projektów „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Autor: Aleksandra Kułaczkowska

Rewitalizacja to nic innego jak przywró-
cenie mieszkańcom zdegradowanych czę-
ści miast czy gmin i uzupełnienie ich o nowe, 
pożądane społecznie funkcje. Kluczem do 
sukcesu jest poprawnie przygotowany pro-
gram rewitalizacji. Dlatego w ramach pakietu 
gminy otrzymały wsparcie w jego opracowa-
niu. Ponadto wypracowywane są dobre prak-
tyki działań, które dostępne będą na portalu 
Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji 
(www.rewitalizacja.gov.pl).

PROGRAMOWANIE PRZEDE WSZYSTKIM
Środki z pakietu przeznaczono na wsparcie prac 
nad przygotowaniem programów rewitaliza-
cji. Współpracę z ministerstwem w tym zakresie 
podjęło 15 województw (wszystkie poza war-
mińsko-mazurskim). W każdym urzędzie mar-
szałkowskim utworzono Zespół ds. Rewitalizacji. 
Pełni on funkcję „strażnika” jakości programów 
rewitalizacji opracowywanych przez gminy oraz 
aktywnie im doradza. W przeprowadzonych 
konkursach ponad 1000 gmin otrzymało dota-
cję na przygotowanie lub aktualizację programu 
rewitalizacji. 

Finalnie, jesienią zeszłego roku w wojewódzkich 
wykazach programów rewitalizacji znajdowało 
się 1400 programów rewitalizacji, z czego 74% 
opracowano przy wsparciu z dotacji. 

BY PROMOWAĆ DOBRE PRAKTYKI – KONKURS 
MODELOWA REWITALIZACJA MIAST
Pakiet wspiera także gminy, posiadające sta-
tus miasta, w wypracowaniu modelowych dzia-
łań w zakresie rewitalizacji. Idea jest prosta: 

„Żywa Ulica” – wypracowanie koncepcji 
przebudowy i funkcjonowania ulicy 3 Maja. 
Fot Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej

www.rewitalizacja.gov.pl
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wypracowane rozwiązania w przyszłości 
mają służyć jako wzór dla innych.

W dwuetapowym konkursie, z pra-
wie 250 zgłoszeń wybrano 20 najlep-
szych projektów, które dofinansowano 
kwotą 43,7 mln zł. Wybrane miasta mają 
wypracować model prowadzenia rewita-
lizacji w jednym z dziewięciu obszarów 
(finansowanie działań rewitalizacyj-
nych, polityka społeczna i rynek pracy, 
partycypacja społeczna, mieszkalnic-
two, kształtowanie przestrzeni miejskiej, 
ochrona środowiska, ożywienie gospo-
darcze i zwiększenie atrakcyjności inwe-
stycyjnej, mobilność miejska na obszarach 
zdegradowanych, ochrona i wykorzysta-
nie potencjału dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego).

BYTOM, ŁÓDŹ, WAŁBRZYCH, CZYLI 
PILOTAŻOWE PROJEKTY
Wszystkie trzy miasta wskazano w Umowie 
Partnerstwa jako te, które potrzebują 
zakrojonych na szeroką skalę działań 
rewitalizacyjnych. Ministerstwo zdecy-
dowało się wprowadzić u nich projekty 
pilotażowe. Ta forma wsparcia jest skro-
jona pod potrzeby każdego z nich i ma 
pomóc w wypracowaniu rozwiązań, które 
posłużą do zaplanowania efektywnych 
i kompleksowych działań. Mają one sta-
nowić odpowiedź na specyficzne potrzeby 
tych miast, a jednocześnie wpisywać się 
w wizję ich rozwoju. Na realizację projek-
tów pilotażowych miasta otrzymały blisko 
14,5 mln zł. Dodatkowo miasta te mogą 
liczyć na wsparcie resortu i ekspertów 
zewnętrznych. 

Więcej informacji na temat rewitalizacji 
i dobrych praktykach znajdziesz na: 

www.rewitalizacja.gov.pl
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Wszystkie tajemnice sump
Jak sprawić, by w polskich miastach żyło się bardziej komfortowo, a komunikacja miejska, 

szlaki rowerowe i piesze współistniały ze sobą, ułatwiały mieszkańcom przemieszczanie 
się i jednocześnie były przyjazne dla środowiska? Podstawą są kompleksowe 

działania, trafne decyzje inwestycyjne i promowanie odpowiedniego stylu życia.

Autor: Katarzyna Masłowska

Zakorkowane miasta, brak dostatecznej ilo-
ści miejsc do parkowania, powietrze zanieczysz-
czone spalinami… O problemach związanych 
z komunikacją w miastach można by mówić nie-
mal w nieskończoność. Większość mieszkańców 
dużych aglomeracji podkreśla potrzebę rozwoju 
miast przyjaznych człowiekowi – dobrze zapro-
jektowanych, bezpiecznych, z dużą ilością zie-
lonych przestrzeni publicznych. Aby osiągnąć 
ten efekt, niezbędne są między innymi plany 
i inwestycje związane z rozwojem komunikacji 

miejskiej. Potrzeba zrównoważonego i zinte-
growanego planowania znalazła odzwiercie-
dlenie w koncepcji SUMP (Sustainable Urban 
Mobility Plan – Plan Zrównoważonej Mobilności 
Miejskiej). Głównym celem SUMP jest dąże-
nie do podnoszenia jakości życia mieszkańców 
miast oraz obniżanie wpływu transportu na śro-
dowisko. Dlatego też w Programie Infrastruktura 
i Środowisko współfinansowane będą działania 
związane ze zmianą podejścia do planowania 
mobilności miejskiej.

Zrównoważona mobilność miejska pozwoli tak zorganizować komunikację w mieście, aby ułatwić 
codzienne życie mieszkańcom. Na zdjęciu: Aleja Korfantego w Katowicach.
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USPRAWNIĆ KOMUNIKACJĘ, ZMIENIĆ 
ŚWIADOMOŚĆ
Zrównoważona mobilność miejska to promo-
wanie, łączenie, uzupełnianie i usprawnianie 
komunikacji: zarówno pieszej czy rowerowej, 
jak i poruszania się tramwajem, autobusem czy 
pociągiem podmiejskim. Płynność ruchu w mie-
ście poprawiają inwestycje w infrastrukturę 

komunikacji zbiorowej, jak również nowocze-
sne rozwiązania organizacyjne, np. Inteligentne 
Systemy Transportowe. Dążenie do zrównowa-
żonego rozwoju komunikacji to jednak nie tylko 
nowoczesne autobusy i przystanki, to również 
praca nad zmianą świadomości mieszkańców, pro-
mowanie nowego, zdrowszego stylu życia i spo-
sobów poruszania się po mieście. Dzięki szeroko 

WSPARCIE W INTELIGENTNYM PLANOWANIU

Przemysław Gorgol, 
p.o. dyrektora Centrum 
unijnych projektów 
transportowych,  
członek Rady Ekspertów 
ds. kolejowych przy  
ministrze infrastruktury 

Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie (pi-
lotażowi jako instrumentowi wsparcia miast 
w planowaniu mobilności miejskiej), miasta 
i miejskie obszary funkcjonalne będą gotowe 
do wdrażania idei SUMP, uzyskując narzędzie 
do inteligentnego planowania miejskiego 
w obszarze mobilności, które w odróżnieniu 
od tradycyjnych metod kładzie większy na-
cisk na zaangażowanie wszystkich zaintere-
sowanych stron w procesie opracowywania 
planów i wyboru projektów do realizacji.

Zarówno środki krajowe, jak i fundusze 
unijne były i są przeznaczane na wspieranie 
rozwoju miast w wielu obszarach. Pomoc za-
pewniana przez programy na poziomie krajo-
wym, a także regionalnym, dotyczy zarówno 
projektów infrastrukturalnych, zakupu tabo-
ru, jak i wsparcia wielu innych dziedzin życia. 
Do tej pory, w obszarze działalności CUPT, 

wsparcie było kierowane na rozwój miejskiej 
infrastruktury transportowej w zakresie bu-
dowy i modernizacji dróg oraz infrastruktury 
transportu publicznego. Aktualnie zakończo-
ny został nabór wniosków o dofinansowanie 
z Działania 6.1 POIiŚ – Rozwój publicznego 
transportu zbiorowego w miastach, z które-
go dofinansowanie mogą uzyskać projekty 
dotyczące zakupu nowych autobusów elek-
trycznych wraz z niezbędną infrastrukturą 
ładowania oraz zakupu nowych trolejbusów, 
wyposażonych w niezależne elektrochemicz-
ne źródło zasilania.

Wsparcie w obszarze mobilności miejskiej 
zgodnej z ideą SUMP świadczone jest rów-
nież z projektu CIVITAS (CIVITAS PROSPE-
RITY through innovation and promotion of 
Sustainable Urban Mobility Plans). Główną 
ideą projektu jest osiągnięcie szerokiego 
upowszechniania SUMP oraz zaangażowa-
nie i aktywizacja interesariuszy na poziomie 
krajowym. Przykładem polskiego miasta, 
które brało udział w projekcie CIVITAS jest 
Gdynia, która także dzięki udziałowi w tym 
projekcie przygotowała we współpracy 
z Uniwersytetem Gdańskim Plan Zrówno-
ważonej Mobilności Miejskiej.
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zakrojonym działaniom na tych polach, atrakcyj-
ność i dostępność przestrzeni miejskiej ma szanse 
wzrosnąć. Zrównoważona mobilność miejska jest 
więc istotną częścią planowania rozwoju miej-
skiego, uwzględniającego potrzeby zarówno 
mieszkańców, jak i środowiska naturalnego. 

PROGRAM PILOTAŻOWY
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współ-
pracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją 
Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych organizuje 
pilotaż, którego celem jest wsparcie miast, zain-
teresowanych wdrożeniem idei SUMP. Stanowi 
on też element przygotowania do kolejnej per-
spektywy finansowej. W czasie pilotażu plano-
wane jest wsparcie miast i miejskich obszarów 
funkcjonalnych w procesie przygotowywania lub 
weryfikacji Planów Zrównoważonej Mobilności 
Miejskiej. Będzie to możliwe poprzez transfer wie-
dzy, udział w warsztatach, a także bezpośrednie 
wsparcie w przygotowaniu wybranych elemen-
tów związanych z opracowaniem SUMP. Pilotaż 
jest skierowany do miast i miejskich obszarów 
funkcjonalnych, które zgłoszą swój udział, wypeł-
niając deklarację dostępną na stronie MIiR, oraz 
będą gotowe zaangażować swoje zasoby i środki 

w pracę nad wdrożeniem idei SUMP. Pilotaż 
polegać będzie na współpracy z ekspertami 
Inicjatywy Jaspers przy aktualizacji posiadanego 
lub przygotowaniu nowego planu zrównowa-
żonej mobilności miejskiej, udziale w cyklu sesji 
warsztatowych przedstawiających wyniki takiej 
współpracy. Bezpośrednią współpracą z Jaspers 
objętych zostało kilka wybranych miast i obsza-
rów funkcjonalnych.

ZASADY UDZIAŁU W PILOTAŻU 

Miasta, które zgłoszą się do pilotażu, 
będą zobowiązane do:

 q sfinansowania i wykonania opracowań 
i analiz niezbędnych do przygotowa-
nia sump;

 q opracowania Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej;

 q wskazania osób lub komórki orga-
nizacyjnej merytorycznie odpowie-
dzialnej za przygotowanie SUMP oraz 
zaangażowanie pozostałych komórek 
organizacyjnych miasta lub obszaru 
funkcjonalnego bezpośrednio związa-
nych z planowaniem zrównoważonej 
mobilności;

 q przedstawienia SUMP do zatwierdze-
nia przez Radę Miasta lub władze ob-
szaru funkcjonalnego;

 q udziału w warsztatach prowadzonych 
przez Inicjatywę Jaspers lub Centrum 
unijnych projektów transportowych 
i dzielenia się doświadczeniami z przy-
gotowania SUMP z innymi uczestnika-
mi warsztatów. Udział w warsztatach 
jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają 
jedynie koszty przejazdu i noclegu.

Przyjazne miasto to między innymi możliwość 
wygodnego poruszania się rowerem.
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Polska Wschodnia bliżej!
Drogi to krwiobieg naszej globalnej wioski. Ich stan ma znaczenie dla rozwoju 

biznesu i dla jakości życia mieszkańców. Chodzi nie tylko o możliwość i sprawność 
przemieszczania się, ale i o bezpieczeństwo i niezawodność transportu. 

Bowiem mieszkamy lokalnie, a działamy – co najmniej regionalnie. Dlatego 
w Programie Polska Wschodnia dbamy o dobre drogi w makroregionie.

Autor: Magdalena Jasińska

Dla lepszego komfortu podróżnych, ich 
bezpieczeństwa, dla niezawodności w biznesie, 
w Programie Polska Wschodnia inwestujemy 
w projekty drogowe, które usprawniają ruch 
w obrębie miast i ich obszarów funkcjonalnych, 
czyli bliskiego otoczenia. Nasze inwestycje 
ułatwiają przemieszczanie się do i w obrębie 
samych miast, jak również pomiędzy miastami 
wojewódzkimi Polski Wschodniej i pozostałymi 
miastami w makroregionie oraz ośrodkami 
gospodarczymi poza nim.

DROGI DO CELU
Dzisiaj ludzie są w ciągłym ruchu: czy to 
podróżujemy dla przyjemności czy z obowiązku – 
do pracy, kina, rodziny, przyjaciół, czy po prostu 
chcemy zobaczyć coś – gdzieś. Dobre połączenia 
komunikacyjne zyskują na znaczeniu, gdyż dają 
nam coś bezcennego – pozwalają zaoszczędzić 
czas i zwiększają, także geograficznie, skalę 
naszego działania – możemy zrobić więcej, 
częściej i w wielu miejscach. Przedsiębiorcy 
potrafią przeliczyć te korzyści na pieniądze.

Zakończony projekt drogowy Programu Polska Wschodnia w Kielcach.
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Nasze inwestycje w drogi mają służyć przede 
wszystkim mieszkańcom i miejscowemu 
biznesowi w Polsce Wschodniej, ale płynące 
z nich korzyści doceniają też goście, turyści 
i coraz liczniejsi klienci, kooperanci i inwestorzy. 

BEZ KORKÓW I „WĄSKICH GARDEŁ”
W Programie Polska Wschodnia inwestujemy 
w takie rozwiązania, które poprawiają 
przepustowość. W Olsztynie rozbudowaliśmy 
odcinek drogi wojewódzkiej nr 598. 
Przebudowany fragment został poszerzony na 
całej długości do dwóch jezdni, każda po dwa 
pasy ruchu. Ta inwestycja to kolejny krok do 
wyprowadzenia z miasta ruchu, zmierzającego na 
południe województwa. Dzięki niej, mieszkańcy 
największej sypialni Olsztyna – dzielnicy Jaroty 
– będą mieli bezpośredni dostęp do obwodnicy 
miasta. Pozwoli to w komfortowy sposób ominąć 
miejskie korki i prędko udać się w kierunku 
Ostródy i dalej Trójmiasta (DK16), Warszawy 
(S51), Szczytna (DK53) czy Mrągowa (DK16).

W Lublinie ukończyliśmy inwestycję, która nawet 
wizualnie robi duże wrażenie, bo nie co dzień 
spotyka się dwupoziomowe skrzyżowanie. Tak 
przebudowaliśmy skrzyżowanie dróg: krajowej nr 
82 i wojewódzkiej nr  809. Teraz Aleją Solidarności 
można bezkolizyjnie wyjechać w stronę Warszawy 
i Zamościa. Pod estakadą powstało rondo, które 
ma ułatwić wyjazd kierowcom z osiedla Botanik 

w stronę centrum miasta i al. Sikorskiego. 
Dodatkowo usprawniono powiązanie z węzłem 
Lublin-Czechów, znajdującym się na obwodnicy 
miasta. Przebudowa skrzyżowania domknęła 
docelowy układ komunikacyjny w północno-
zachodniej części Lublina. 

Pod koniec lipca ubiegłego roku samochody 
ruszyły łącznikiem Rzeszowa z drogą ekspresową 
S19, czyli nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej 
od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji 
Piechoty w Rzeszowie do węzła Rzeszów 
Południe. Dzięki tej inwestycji jadący drogą 
krajową nr 19 mogą ominąć centrum  Rzeszowa, 
a następnie S19 udać się w kierunku Lublina 
i Warszawy lub też dojechać do autostrady A4 
prowadzącej m.in. w kierunku Krakowa.

W samych Kielcach powstał kolejny etap 
powiązania południowych osiedli i przyległych 
gmin Daleszyce i Morawica z drogą krajową 
nr 73. To wszystko dzięki budowie nowego 
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 764 na 
odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. 
Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków. 
Dzięki temu uzyskaliśmy szybsze i sprawniejsze 
połączenie, umożliwiające swobodną podróż 
z Kielc przez wybudowany kilka lat temu 
most w Połańcu w stronę województwa 
podkarpackiego.

I w Białymstoku nadszedł czas zmian. 
Przebudowaliśmy drogę wojewódzką nr 678 
na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego 
z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego 
z ul. Sulika (DK 65). Dzięki temu mieszkańcy stolicy 
Podlasia otrzymają lepszą integrację południowej 
części swojego miasta z siecią dróg krajowych. 
Co więcej, poprawił się dojazd do terenów 

BEZPIECZNIE I KOMFORTOWO JEST 
PODRÓŻOWAĆ PO POLSCE WSCHODNIEJ. 
DZIĘKI WYPROWADZENIU RUCHU 
Z CENTRÓW MIAST POPRAWIA 
SIĘ STAN BEZPIECZEŃSTWA DLA 
PIESZYCH I ROWERZYSTÓW
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inwestycyjnych, zlokalizowanych w południowej 
części Białegostoku, a także samo jego 
skomunikowanie – przejazdy pomiędzy osiedlami.

DOBRE PERSPEKTYWY POLSKI WSCHODNIEJ
Bezpiecznie i komfortowo jest podróżować po 
Polsce Wschodniej. Dzięki wyprowadzeniu ruchu 
tranzytowego z centrów miast poprawia się 
stan bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów. 
Samochodów w centrach mniej, powstają 
wydzielone ścieżki rowerowe i  np. bezkolizyjne 
przejścia dla pieszych, poprawia się jakość 
powietrza.

Porządkowanie przestrzeni miejskiej i czynienie jej 
bardziej przyjazną dla pieszych i rowerzystów to 
także jeden z celów komplementarnych inwestycji 
w ekologiczny transport miejski, które także 
dofinansowuje Program Polska Wschodnia.

We wschodnich województwach realizowane 
są również innego rodzaju inwestycje 

transportowe. Program Polska Wschodnia ma 
w swojej ofercie inwestycje w linie kolejowe 
i dworce. Drogi szybkiego ruchu, obwodnice 
miast, koleje finansuje w makroregionie także 
Program Infrastruktura i Środowisko. Transport 
jest również wspierany przez Programy 
Regionalne w każdym z województw. Te 
wszystkie Programy łącznie sprawiają, że 
Polska Wschodnia staje się coraz bardziej 
spójna i dostępna transportowo: włączona 
w krwioobieg naszej globalnej wioski. A więc 
komu w drogę – temu czas. Polska Wschodnia 
zaprasza!

Zakończony projekt drogowy Programu Polska Wschodnia w Lublinie.

DOBRE POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE 
ZYSKUJĄ NA ZNACZENIU, GDYŻ DAJĄ 
NAM COŚ BEZCENNEGO – POZWALAJĄ 
ZAOSZCZĘDZIĆ CZAS I ZWIĘKSZAJĄ, 
TAKŻE GEOGRAFICZNIE, SKALĘ NASZEGO 
DZIAŁANIA – MOŻEMY ZROBIĆ WIĘCEJ, 
CZĘŚCIEJ I W WIELU MIEJSCACH.
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Innowacyjny i zdrowy Śląsk
Program dla Śląska to jeden z kluczowych projektów realizowanych zgodnie ze Strategią na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ma on na celu koordynację dostępnych źródeł finansowania 
– zarówno tych unijnych, jak i pieniędzy z budżetu państwa czy prywatnych. Program 

ogłoszony został przez Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów, w grudniu 2017 r.

Autor: Łukasz Waszczuk

Głównym celem Programu jest doprowadzenie 
w perspektywie długoterminowej do zmiany pro-
filu gospodarczego regionu. Tradycyjne sektory 
gospodarki powinny być stopniowo zastępowane 
nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej 
produktywnych, innowacyjnych i zaawansowa-
nych technologicznie.

W chwili ogłoszenia Program zawierał 73 przed-
sięwzięcia o szacowanej wartości ok. 40 mld zł. 
Program dla Śląska ma charakter otwarty, dzięki 
czemu możliwe jest włączanie do niego kolej-
nych projektów, które mogą przyczynić się do 
realizacji założonych celów. W ten sposób do 
Programu włączone zostały inicjatywy takie jak: 
rządowy program „Czyste powietrze” czy plan 

rewitalizacji terenów byłej kopalni węgla kamien-
nego Krupiński. Tym samym jego wartość wzrosła 
obecnie do 55 mld zł.

NAJWAŻNIEJSZE DOTYCHCZASOWE EFEKTY
Mimo że zdecydowana większość przedsięwzięć 
ma długoletni horyzont realizacji, to już teraz 
widać pierwsze efekty wdrażania Programu dla 
Śląska. Poniżej 8 wybranych przykładów:
• Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

podpisało 28 grudnia 2018 r. umowę z PKP 
PLK S.A. o dofinansowanie prac na linii 
kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – 
Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław 
– Bydgoszcz – Maksymilianowo. Wartość 
projektu to 5,19 mld zł (w tym 3,04 mld zł 

Do Programu została włączona m.in. inicjatywa „Czyste powietrze”.
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dofinansowania UE). Zakres inwestycji obejmuje 
prace na 214,5 km linii kolejowych.

• W latach 2017–2018 Polska Agencja Inwestycji 
i Handlu doprowadziła do rozpoczęcia 
11 inwestycji na Śląsku o łącznej wartości 
353,4 mln EUR. W wyniku realizowanych 
inwestycji, firmy planują w okresie najbliższych 
kilku lat utworzenie 3785 nowych miejsc pracy.

• 37,6 tysięcy młodych osób otrzymało pomoc 
w znalezieniu zatrudnienia, dzięki przedsięwzię-
ciu Młodzi na rynku pracy. Na ten cel przezna-
czono ponad 475 mln zł z Programu Wiedza 
Edukacja Rozwój.

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, poprzez wsparcie inno-
wacji sprzyjających rozwojowi zasobooszczęd-
nej i niskoemisyjnej gospodarki, dofinansował 
9 projektów o łącznej wartości 507 mln zł.

• Dzięki Rządowemu Programowi na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów, 
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej, do realizacji wyznaczone zostały 
33 inwestycje o łącznej wartości 48 mln zł.

• Rozpoczęta została pierwsza inwestycja miesz-
kaniowa BGKN w programie „Mieszkanie+” 
w województwie śląskim. Ruszyła ona 

w Katowicach przy ul. Górniczego Dorobku 
(tzw. Nowy Nikiszowiec). Projekt zakłada 
budowę ponad 500 mieszkań. Zakończenie 
inwestycji planowane jest na III kwartał 2020 r.

• Utworzona została Górnośląsko- 
-Zagłębiowska Metropolia. Obejmuje 
ona 41 gmin zamieszkałych przez 2,3 mln 
mieszkańców. Związek rozpoczął działalność 
z początkiem 2018 r. i otrzymuje dochody 
z budżetu państwa – 5% udziału w podatku 
PIT od osób mieszkających na obszarze GZM. 
W ramach metropolii planowane są wspólne 
projekty m.in. w zakresie transportu czy plano-
wania przestrzennego.

• 14 czerwca 2018 r. Rada Ministrów przy-
jęła uchwałę o ustanowieniu programu 
wieloletniego pod nazwą „Powstanie 
Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego 
Zapobiegania i Leczenia Chorób 
Środowiskowych, Cywilizacyjnych 
i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa 
Religi”. Program realizowany będzie 
w latach 2018-2021, a jego wartość wyniesie 
111 mln zł. Pieniądze na realizację przedsię-
wzięcia pochodzić będą z budżetu państwa 
oraz Programu Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020.

NAJBLIŻSZE NABORY

Ogłoszono nabory do działania  
1.7 Programu Infrastruktura i Środowi-
sko 2014-2020 „Kompleksowa likwidacja 
niskiej emisji na terenie województwa 
śląskiego”. Wnioski można będzie skła-
dać od 29 marca do 27 maja. Wszyst-
kie niezbędne informacje można znaleźć 
na stronie: www.pois.gov.pl. 

Dzięki Programowi dla Śląska utworzona została 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która 
planuje realizację wspólnych projektów.

www.pois.gov.pl


Kobieca siła 
w biznesie
W środę, 6 marca, sala im. Grażyny Gęsickiej 
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju kipiała 
energią i entuzjazmem. Wszystko za sprawą 

blisko 200 wyjątkowych pań z całej Polski 
– uczestniczek konferencji „Przedsiębiorcze 
kobiety”, zorganizowanej pod patronatem 

Andżeliki Możdżanowskiej, Pełnomocnika Rządu 
ds. MŚP. Wszystkie one wspólnie udowodniły, 

że przedsiębiorczość… jest kobietą! 

Autor: Aleksandra Borowiec

Andżelika Możdżanowska, Sekretarz 
Stanu, podczas konferencji. 

Konferencję otworzył Mateusz Morawiecki, 
Prezes Rady Ministrów. W wystąpieniu nawiązał 
do statystyk. Według rankingu „The Economist” 
Polska znajduje się w czołówce krajów, w których 
kobiety mają wysoką pozycję w miejscu pracy. 
– Połowa kierownictwa i 60% kadry dyrektor-
skiej w naszym resorcie to kobiety – potwier-
dził Jerzy Kwieciński, szef Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju. – Mając te dane i patrząc na wypeł-
nioną salę, nie mam wątpliwości, że przedsię-
biorczość i administracja są kobietami. 

O nowych wymiarach przywództwa, w którym 
miejsce hierarchii i dyscypliny zajęły inspiracja 
i umiejętność przekonania  do podjęcia ryzyka, 
opowiedziała Andżelika Możdżanowska. – To 
my, kobiety, jesteśmy w tym najlepsze – dodała.  

KOBIECA MIARA SUKCESU
O  tym, jak wygląda świat wielkiego biznesu 
z kobiecej perspektywy, opowiedziały uczestniczki 
pierwszego z paneli dyskusyjnych. Wzięły w nim 

Minister Inwestycji i Rozwoju, 
Jerzy Kwieciński, razem 

z uczestniczkami konferencji. 



Wspólne pamiątkowe zdjęcie z Mateuszem  
Morawieckim, Prezesem Rady Ministrów.

udział menedżerki, prezeski i członkinie zarządów 
dużych spółek, fundacji i instytucji. Co jest potrzebne, 
żeby odnieść sukces w branżach powszechnie uzna-
wanych za domenę mężczyzn? Wszystkie panie były 
co do tego zgodne: determinacja i kompetencje, ale 
także pewność siebie, której – jak zgodnie przyznały 
– często brakuje kobietom. 

KOBIECO I… FUNDUSZOWO
Rolę Funduszy Europejskich we wspieraniu przed-
siębiorczości – również tej kobiecej – podkreślano 
na każdym kroku, a zwłaszcza podczas drugiego 
panelu dyskusyjnego. Wzięły w nim udział panie, 
które skutecznie sięgnęły po Fundusze Europejskie 
i dzięki nim założyły własny biznes.

Różne doświadczenia, różne branże – od ogniw na 
bazie perowskitów, przez naukę programowania, 
po stylowe ubrania marki RISK Made in Warsaw. 
Założycielki firm opowiedziały o tym, jak unijne fun-
dusze pomogły im przekuć pomysł w świetnie pro-
sperujący biznes. O swoich doświadczeniach mówiła 
też Joanna Kaczorowska z wielkopolskiego stowa-
rzyszenia „Po Prostu Pomagam”. 

Na panie z  widowni, które dyskusja zainspiro-
wała do działania, w lobby czekał mobilny Punkt 
Informacyjny. Mogły w nim od razu i „na gorąco” 
zasięgnąć informacji na temat dostępnych możli-
wości funduszowego wsparcia. 

Uczestniczki pierwszego panelu dyskusyjnego 
„Kobieca miara sukcesu”.

Drugi panel dyskusyjny – „Kobieca wyprawa 
na podbój świata”
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rozwój miast pogranicza
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa oferują różne możliwości wsparcia dla miast. Miasta mogą starać 

się o fundusze unijne m.in. na rewitalizację energetyczną, rekultywację 
zdegradowanych obszarów miejskich, czy poprawę atrakcyjności turystycznej.

Autor: Aleksandra Pawlik-Chudy

Poniżej prezentujemy kilka najciekawszych inicja-
tyw, realizowanych przez miasta pogranicza.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA MIAST
Miasta pogranicza polsko-saksońskiego 
postawiły na poprawę efektywności energe-
tycznej obiektów użyteczności publicznej. 
Samorządowcy i przedstawiciele instytu-
cji publicznych z Dolnego Śląska, lubuskiego 
i Saksonii (Niemcy) wzięli udział w szkoleniach 
i wizytach studyjnych na temat zwiększania efek-
tywności energetycznej budynków publicznych, 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
zarządzania energią w samorządach. Podczas 

wizyt studyjnych w Rietschen, dokąd udała się 
polska grupa oraz w Bolesławcu, gdzie była 
grupa niemiecka, zwiedzano obiekty użyteczno-
ści publicznej, które są efektywne energetycznie. 
Wśród nich znalazły się m.in. Termy Bolesławiec 
i oczyszczalnia ścieków z instalacją fotowolta-
iczną w Rietschen.

Powstał także Podręcznik dobrych prak-
tyk w zakresie inwestycji na rzecz efektywno-
ści energetycznej. Publikacja ta, jak i materiały 
z przeprowadzonych szkoleń, zostały udostęp-
nione na Platformie wiedzy i rozwiązań, na stro-
nie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. Dzięki temu 
wszystkie zainteresowane osoby mogą z nich 
korzystać i wcielać w życie.

To nie wszystko. Dla miast i gmin został ogło-
szony konkurs na najlepsze pomysły rewi-
talizacyjne z uwzględnieniem efektywności 
energetycznej w obiektach użyteczności publicz-
nej. Dla zwycięskich zgłoszeń zostanie sfinan-
sowana dokumentacja techniczna. Po polskiej 
stronie taką dokumentację otrzyma 7 inwesty-
cji (m.in. budynek Domu Pomocy Społecznej 
w Zgorzelcu, szkoła w Kamiennej Górze, budy-
nek Starostwa Powiatowego w Złotoryi, ratusz 
w Jaworze), po niemieckiej – 3.

Wizyta studyjna w Rietschen. Zdjęcie z zasobów 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego.
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Opisane działania są realizowane w pro-
jekcie „Climatic Town – Energetyczna 
Rewitalizacja Miast”, dofinansowanym z pro-
gramu Polska – Saksonia. Więcej na stronie 
www.umwd.dolnyslask.pl.

PRZYWRACANIE ZIELENI W MIASTACH
Ruda Śląska skorzystała ze wsparcia z międzynaro-
dowego projektu „Wdrażanie zintegrowanego 
zarządzania środowiskiem w funkcjonal-
nych obszarach miejskich” (ang. akronim 
LUMAT). W przedsięwzięciu tym uczestniczy 
13 instytucji z 7 krajów1. Partnerzy wspólnie pra-
cowali m.in. nad metodologią przygotowywania 
planów działań i narzędzi ich realizacji w odnie-
sieniu do zarządzania terenami jako zasobem śro-
dowiska w miejskich obszarach funkcjonalnych 
(MOF). Podczas wspólnych spotkań prezentowano 
i omawiano plany działań oraz akcje pilotażowe 
partnerów. Przedstawiciele stron uczestni-
czyli w szkoleniach na temat usług ekosystemo-
wych, rozwiązywania konfliktów przestrzennych 
czy narzędzi społecznej komunikacji. Pracowali 
także nad Strategią Zarządzania Środowiskowego 
w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych w odniesie-
niu do ochrony terenów i zasobów glebowych.

Projekt LUMAT obejmuje przygotowanie pla-
nów działań oraz pilotaży w państwach part-
nerskich tego przedsięwzięcia. Plany te dotyczą 
zintegrowanego zarządzania terenami jako zaso-
bem środowiska w miejskich obszarach funkcjo-
nalnych w miastach Europy Środkowej2. Zasadą 

1 Polska, Niemcy, Włochy, Austria, Republika Słowacka, 
Republika Czeska, Słowenia. 

2 MOF Rudy Śląskiej, Chorzowa i Świętochłowic; MOF Ostrawy 
(Czechy); Obszar Metropolitalny Turynu (Włochy); MOF Lipska 
(Niemcy); MOF Voitsberg (Austria); MOF Trnavy (Słowacja); 
MOF Kranj (Słowenia).

jest konsultowanie ich z mieszkańcami, następnie 
wdrażanie w życie przez miejskie władze miast 
w MOF. Akcje pilotażowe, będące częścią planów, 
dotyczą np.: wykonania projektu oraz rewitalizacji 
obszaru zdegradowanego w Trnavie, czy zastoso-
wania modelu zarządzania terenami zielonymi na 
obszarach podmiejskich Turynu. 

Polski projekt pilotażowy, realizowany w Rudzie 
Śląskiej, polega na rekultywacji i rewitaliza-
cji zdegradowanego terenu, którym jest pocyn-
kowa hałda w centrum miasta. Miejsce to 
zmienia się w przyjazną i zieloną przestrzeń 
publiczną. Na hałdzie m.in. zastosowano fitosta-
bilizację, czyli nasadzenia roślin, których zada-
niem jest zabezpieczenie przed wydostawaniem 
się na zewnątrz metali ciężkich oraz stabiliza-
cja zboczy hałdy. Poza tym powstały alejki spa-
cerowe, plac zabaw, górka saneczkowa, górka 
widokowa, tor do jazdy na BMX oraz duże pole 
do gry. Zainstalowano też ściankę wspinaczkową 
oraz wydzielono miejsca do grillowania. Rudzka 

Nowe oblicze hałdy w Rudzie Śląskiej.  
Zdjęcie ze zbiorów Instytutu Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych.

www.umwd.dolnyslask.pl
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hałda, zwana obecnie Górą Antonia, to także 
miejsce edukacji. Dzięki ścieżce historycznej 
i edukacyjnej będzie można poznać historię tego 
miejsca, przyczynę powstania hałdy czy rośliny 
odpowiedzialne za fitostabilizację. Inwestycja ta 
nie tylko zmienia zanieczyszczone miejsce w zie-
lony teren, oferujący różne formy odpoczynku, 
ale także pozytywnie wpłynie na jakość życia 
mieszkańców oraz integrację przestrzenną  
miasta. Pomysł na nowe wykorzystanie tego 
miejsca był konsultowany z mieszkańcami, któ-
rzy sami zgłaszali propozycje na zagospodaro-
wanie hałdy.

Wypracowany w projekcie plan działań doty-
czy rozwoju zielonych terenów, ich ochrony oraz 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych na pro-
wadzenie tych zadań. Jest on realizowany przez 
Rudę Śląską, Chorzów, Świętochłowice (mia-
sta te tworzą Śląski Miejski Obszar Funkcjonalny) 
oraz Park Śląski. Uwzględniono w nim: prze-
prowadzenie rewitalizacji doliny Bytomki 
i Kochłówki w Rudzie Śląskiej, zagospodaro-
wanie tzw. „Żabich Dołów” i „Doliny Górnika” 

w Chorzowie, rewitalizacja przestrzeni w rejonie 
Góry Hugona w Świętochłowicach, modernizacja 
przestrzeni „Rosarium” w Parku Śląskim. Więcej 
o projekcie można przeczytać na jego stronie 
www.interreg-central.eu/Content.Node/LUMAT. 
Przedsięwzięcie jest dofinansowane z programu 
Interreg Europa Środkowa. 

INWESTYCJE W TURYSTYKĘ MIEJSKĄ
Sokółka i Grodno – miasta polsko-białoru-
skiego pogranicza realizują projekt „Szlakiem 
Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycz-
nego w celu promocji dziedzictwa kulturowego 
i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodno” 
z programu Polska – Białoruś – Ukraina. Są to 
działania na rzecz promocji wspólnego dzie-
dzictwa po obu stronach granicy. Oba miasta 
łączy osoba Antoniego Tyzenhauza - przyja-
ciela króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
To jemu Sokółka i Grodno zawdzięczają swój 
największy rozkwit w przeszłości. W projekcie 
zostanie utworzony transgraniczny produkt tury-
styczny, czyli szlak rowerowy na trasie Sokółka-
Kuźnica-Bruzgi-Grodno, pod nazwą „Szlak 

Remont zabytkowej kamienicy 
przy ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce.  
Fot. Michał Schabowski 

Remont budynku na placu Tyzenhauza w Grodnie. 
Fot. Irina Khabeda

www.interreg-central.eu/Content.Node/LUMAT
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Tyzenhauza”. Ponadto powstaną piesze szlaki 
turystyczne w Sokółce i Grodnie. W Sokółce 
zostanie wyremontowana zabytkowa kamie-
nica, z przeznaczeniem na cele kulturalno-edu-
kacyjne i turystyczne. Znajdzie się w niej m.in. 
sala wystawienniczo-konferencyjna, pracow-
nie edukacyjno-rękodzielnicze, sala poświęcona 
Tyzenhauzowi i jego czasom. Z kolei w Grodnie 
zostanie wyremontowany budynek na placu 
Tyzenhauza, z przeznaczeniem na galerię jego 
imienia. Budynki zostaną dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Co więcej w Sokółce powstanie, a w Grodnie 
zostanie doposażony istniejący już Punkt 
Informacji Turystycznej (PIT). W PIT-ach będzie 
można wypożyczyć rowery, na których przy-
jezdni będą mogli zwiedzać pogranicze, w tym 
Sokółkę i Grodno (m.in. „Szlak Tyzenhauza”). 
Partnerzy opracują wspólną strategię rozwoju 
turystyki transgranicznej, dzięki której wzmocni 
się współpraca polsko-białoruska na pograniczu. 
W planach jest także organizacja wielu transgra-
nicznych wydarzeń kulturalnych i sportowych. 

Więcej na temat projektu można przeczytać na 
stronie programu Polska – Białoruś – Ukraina 
www.pbu2020.eu.

WSPÓLNA HISTORIA I KULTURA
Na pograniczu polsko-czeskim Svitavy i Strzelin 
zakończyły w styczniu tego roku realizację pro-
jektu w zakresie kultury „Odrodzenie historii 
miast Svitavy i Strzelin”. Podczas ponad dwu-
letniej współpracy zorganizowano wiele imprez 
kulturalnych, przeznaczonych dla artystów-ama-
torów. W obu miastach wspólnie występowały 
chóry, uczniowie i nauczyciele szkół muzycz-
nych, orkiestry dęte, zespoły rockowe, teatralne. 

Zorganizowano wystawy fotografów i artystów-
-plastyków oraz koncerty bożonarodzeniowe. 
Dodatkowo dla artystów zakupiono wyposaże-
nie, takie jak pulpity na nuty, stroje, instrumenty 
muzyczne oraz fortepian, który ze względu na 
tradycje gry na fortepianie w Svitavie, ma duże 
znaczenie dla tego miasta. Wspólne działania kul-
turalne sprzyjały ożywieniu historycznych więzi, 
zbliżeniu obu narodów oraz niwelowaniu barier 
językowych i kulturowych. 

Projekt został dofinansowany z pro-
gramu Republika Czeska – Polska. Więcej 
na jego temat można znaleźć na stronie 
www.kultura.strzelin.pl.

Programy współpracy terytorialnej ułatwiają 
działania na rzecz rozwoju miast w wielu dzie-
dzinach. Pozwalają również na wspólne rozwią-
zywanie problemów w różnych krajach i dzielenie 
się doświadczeniami. Warto dbać o miasta, ich 
estetykę, środowisko, przestrzeń i kulturę, gdyż 
to wszystko wpływa na jakość życia mieszkańców 
i dalszy rozwój miast.

Koncert polskich i czeskich orkiestr w Strzelińskim 
Ośrodku Kultury. Fot. Jakub Olejnik

www.pbu2020.eu
www.kultura.strzelin.pl
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Działalność Rzecznika Funduszy 
Europejskich w 2018 r.

Skrócenie czasu potrzebnego na sprawdzenie wniosków o płatność i uproszczenie 
sposób rozliczania wydatków w projektach. To dwie ubiegłoroczne propozycje Rzecznika 

Funduszy Europejskich. Obie mogą znacznie przyspieszyć proces ich rozliczania.

Autor: Agata Zielińska

W 2018 r. do RFE wpłynęło 135 zgłoszeń. 
Najwięcej z nich, bo aż 31%, dotyczyło zagad-
nień horyzontalnych. Najczęściej zgłaszane były 
sprawy dotyczące POIR – 21% oraz POWER – 
12%. W mniejszym zakresie wpływały zgłoszenia 
dotyczące POIiŚ – 4% oraz POPC – 3%. Sprawy 
związane z POPW oraz POPT stanowiły tylko ok. 
1%. W wyniku działań podjętych przez RFE 36% 
wpływających zgłoszeń zostało rozpatrzonych 
pozytywnie, 16% – negatywnie, w 36% spraw 
udzielono informacji.

Ze względu na problematykę wpływających 
zgłoszeń, zdecydowanie największą grupę sta-
nowiły sprawy dotyczące problemów związa-
nych z realizacją projektu. Pozostałe zgłoszenia 
dotyczyły kwestii związanych z oceną wniosku 
o dofinansowanie, jakością obsługi instytucji, 
kontrolą, organizacją konkursów i problemami 
potencjalnych wnioskodawców. 

DZIAŁANIA RFE O CHARAKTERZE 
HORYZONTALNYM
W odpowiedzi na liczne sygnały dotyczące 
problemów w zakresie współpracy beneficjen-
tów z opiekunami projektów, Rzecznik prze-
prowadził badanie ankietowe pt.: „Współpraca 

z opiekunami projektów realizowanych 
w ramach krajowych programów opera-
cyjnych na lata 2014-2020 z perspektywy 
beneficjenta”. W oparciu o jego wyniki przygo-
towano raport zawierający rekomendacje m.in. 
w zakresie potrzeby prowadzenia bieżącego 
monitoringu jakości obsługi beneficjentów 
przez instytucje, zniesienia ograniczeń w kon-
taktach z opiekunami czy wyznaczania termi-
nów załatwiania spraw współmiernych  
do ich wagi. 

Jednym ze sposobów na formułowanie propo-
zycji usprawnień funkcjonowania funduszy unij-
nych jest dokonywany przez Rzecznika cykliczny 
przegląd procedur obowiązujących w poszcze-
gólnych instytucjach. W ubiegłym roku takiemu 
przeglądowi podlegał proces weryfikacji i zatwier-
dzania wniosków o płatność, którego dokonano 
w 5 wybranych instytucjach. Wśród przygotowa-
nych przez RFE propozycji, które mogą realnie 
przyspieszyć ten proces znalazło się m. in. skróce-
nie czasu potrzebnego na weryfikacje kolejnych 
wersji wniosków (po poprawkach) czy szersze 
stosowanie uproszczonych metod rozliczania 
wydatków. Rekomendacje skierowano do wszyst-
kich instytucji.
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W miastach rozwijają się różne obszary życia – zarówno te związane 

z infrastrukturą, przemysłem, ochroną środowiska, jak i te, które 
ułatwiają i uprzyjemniają codzienne życie mieszkańców. Zobaczmy, 
na co wydawane są w miastach i gminach Fundusze Europejskie.

INFRASTRUKTURA 
TECHNICZNA
• sieci wodociągowe  

i kanalizacyjne
• budowa oczyszczalni  

ścieków

OCHRONA 
ŚRODOWISKA
• edukacja środowiskowa
• rekultywacja terenów
• tworzenie zielonej 

infrastruktury

ENERGETYKA
• poprawa efektywności 

energetycznej budynków
DZIAŁALNOŚĆ 
SPOŁECZNA
• przeciwdziałanie 

bezrobociu
• stypendia dla zdolnej 

młodzieży
• rewitalizacja

KULTURA
• renowacja zabytków
• udostępnianie zasobów  

kultury
INFORMATYZACJA
• elektroniczny urząd

TRANSPORT
• budowa dróg
• zakup niskoemisyjnego 

taboru
• parkingi P+R

INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA
• budowa i modernizacja 

szpitali
• szkoły i przedszkola
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Programy zarządzane 
centralnie przez kE

Polska od lat z powodzeniem korzysta ze wsparcia oferowanego przez Komisję 
Europejską. Jednakże fundusze unijne na lata 2014-2020 to nie tylko ok. 360 mld zł, 

które nasz kraj otrzymał na politykę spójności. Pieniądze europejskie dzielone są także 
z poziomu Brukseli w programach zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską. 

Autor: Departament Strategii Rozwoju 

Komisja Europejska dokonuje wyboru projektów 
do dofinansowania w wyniku ogłaszanych przez 
siebie konkursów. Projekty są oceniane pod kątem 
spełnienia konkretnych kryteriów – nie tylko kwa-
lifikowalności beneficjenta czy projektu, ale także 
pod kątem zakresu, dojrzałości, jakości, spodzie-
wanych efektów. W Polsce i w innych państwach 
członkowskich działają tzw. Krajowe Punkty 
Kontaktowe (KPK), których głównym celem jest 
informowanie i promowanie programów zarzą-
dzanych centralnie przez KE. Ponadto część 
punktów pełni również rolę doradczą dla poten-
cjalnych beneficjentów.

UDZIAŁ POLSKI W PROGRAMACH 
HORYZONTALNYCH KE
W programach zarządzanych centralnie przez 
KE potencjał polskich instytucji naukowo badaw-
czych czy MŚP wciąż nie jest w pełni wykorzystany. 
Obecnie łączny udział Polski w tych programach to 
ok. 1,7% budżetu programów, co plasuje Polskę 
na 16. miejscu wśród krajów UE. Cel minimum 
to wykorzystanie 3% pieniędzy z programów UE 
zarządzanych przez Komisję Europejską. Szóstka 
liderów to: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, 
Włochy, Belgia i Hiszpania, a udział np. Niemiec 
i Hiszpanii w 2017 r. w transferach środków 

unijnych z tych programów wynosił odpowiednio 
15,9% oraz 8,9%.

PROJEKT STRATEGICZNY RZĄDU RP 
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
(SOR), przyjęta przez Rząd RP w lutym 2017 r., 
wskazała obszary, na których ma się skupiać 
aktywność państwa. W związku z rosnącym zna-
czeniem programów zarządzanych centralnie 
przez KE wsparcie w pozyskiwaniu tych fundu-
szy przez Polskę stało się przedmiotem jednego 
z projektów strategicznych w SOR. Rząd zało-
żył zwiększenie udziału polskich beneficjentów 
w tych programach (m.in. przedsiębiorców, insty-
tutów badawczych) – do 2,5% w 2020 r. oraz do 
5% w 2030 r.

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów za krajową 
koordynację realizacji programów zarządza-
nych centralnie odpowiada Minister Inwestycji 
i Rozwoju. W przygotowywanym obecnie 
w resorcie systemie koordynacji udziału pol-
skich beneficjentów w programach podej-
mowane będą różnego rodzaju działania na 
szczeblu zarówno krajowym, jak i regionalnym. 
Ich część stanowić będą działania informacyjne 
i promocyjne.
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W następnym Biuletynie przybliżymy Państwu kolejne programy i wskazówki, jak ubiegać się o wsparcie.

WYBRANE PROGRAMY W LATACH 2014-2020

HORYZONT 2020 
największy w historii uE 

program dotyczący badań 

naukowych i innowacji. Jego 

celem jest zwiększenie licz-

by przełomowych dokonań, 

odkryć i wynalazków, dzięki 

wsparciu realizacji pomysłów 

naukowych i ich przenosze-

nia z laboratoriów badaw-

czych na rynek. Budżet to 

ok. 80 mld euro.

COSME 
coSME wzmacnia konku-

rencyjność i trwałość przed-

siębiorstw, w tym MśP oraz 

służy krzewieniu kultury 

przedsiębiorczości, tworzeniu 

miejsc pracy oraz wspieraniu 

wzrostu MśP. Jego główne 

cele to: poprawa dostępu do 

rynków dla przedsiębiorców 

m.in.: wsparcie w pozyskaniu 

partnerów zagranicznych 

w uE i poza, wsparcie trans-

feru innowacji i technologii, 

poprawa dostępu MśP do 

finansowania dzięki m.in. 

instrumentom finansowym 

oraz poprawa warunków 

tworzenia i rozwoju przed-

siębiorstw np. przez rozpo-

wszechnianie dobrych praktyk 

czy ograniczenie obciążeń 

administracyjnych i prawnych. 

Budżet to ok. 2,3 mld euro.

LIFE 
to jedyny instrument finan-

sowy unii Europejskiej w ca-

łości dedykowany wdrażaniu 

unijnej polityki w zakresie 

ochrony środowiska i klima-

tu. Projekty są realizowane 

w ramach dwóch podprogra-

mów – na rzecz środowiska 

oraz na rzecz klimatu. Budżet 

to ok. 3,5 mld euro.

ERASMUS+ 
Program wspiera podnosze-

nie kwalifikacji oraz zwięk-

szenie szans na zatrudnienie 

ludzi młodych. koncentruje 

się na kształceniu i szkoleniu 

młodzieży, zaś projekty doty-

czą edukacji szkolnej, szkol-

nictwa wyższego, edukacji 

dorosłych oraz kształcenia 

zawodowego. Program daje 

możliwości nauki i zdobycia 

doświadczenia zawodowego 

w krajach uE dla studentów 

i uczniów, ale także nauczy-

cieli i osób pracujących z mło-

dzieżą. Dzięki tej współpracy 

możliwe są wspólne studia 

magisterskie czy pożyczka 

w celu podjęcia studiów 

za granicą. Budżet to ok. 

14,7 mld euro.

CEF 
Program wspiera kluczowe 

inwestycje w obszarze trans-

portu, telekomunikacji i ener-

getyki (cEF transport;  cEF 

Energia;  cEF telekomunika-

cja). Pieniądze z programu 

mogą być wykorzystywane 

na realizację działań dotyczą-

cych budowy i modernizacji 

infrastruktury w dziedzinie 

transportu, energetyki i te-

lekomunikacji. Budżet to 

30,4 mld euro.

EFIS 
EFiS został utworzony przez 

komisję Europejską i Europej-

ski Bank inwestycyjny (EBi) 

w 2015 r. Jego zadaniem jest 

zapewnienie gwarancji dla 

finansowania projektów po-

trzebnych danej gospodarce 

bądź społeczeństwu, reali-

zowanych przede wszystkim 

przez sektor prywatny oraz 

w niektórych obszarach go-

spodarczych przez sektor 

publiczny. 
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Programowanie dostępności
Alarmowa aplikacja dla osób niesłyszących, program telewizyjny dla osób o specjalnych 

potrzebach, a może narzędzie pomagające upraszczać teksty? To tylko kilka wyzwań, 
z którymi zmierzyli się programiści w czasie warszawskiego Hackathonu+.

Autor: Aneta Rudalska

Celem maratonu było wypracowanie takich roz-
wiązań informatycznych, które ułatwią życie oso-
bom z niepełnosprawnościami, osobom starszym 
czy z czasowymi ograniczeniami ruchu. Jego 
uczestnikami były osoby z całej Polski, przede 
wszystkim programiści oraz osoby zajmujące 
się rozwojem oprogramowania. W wydarzeniu 
wzięły udział 22 zespoły, które liczyły od 4 do 
7 osób. W sumie ponad 100 uczestników.

WYZWANIA, Z KTÓRYMI MOGLI SIĘ 
ZMIERZYĆ PROGRAMIŚCI:
• Mapa dostępności polskich dworców 

i stacji. Zadanie polegało na stworzeniu, przy 
wykorzystaniu dostępnych danych, usługi 

informacyjnej (strony www/aplikacji) oraz 
udostępnieniu tych danych w postaci API do 
dalszego wykorzystania w innych projektach 
i usługach, związanych z planowaniem 
podróży.

• Ocena dostępności architektonicznej. 
W zadaniu można było wykorzystywać AR (aug-
mented reality), na przykład mierząc szerokość 
drzwi i kąt nachylenia pochylni i podjazdów, 
bądź wspomagając liczenie stopni, obliczanie 
powierzchni manewrowej i szerokości ciągów 
komunikacyjnych.

• Społecznościowa inwentaryzacja 
dostępności architektonicznej. Aplikacja 
miałaby umożliwiać zbieranie i udostępnianie 

Programiści opracowywali aplikacje, które mają ułatwić życie osobom z niepełnosprawnościami.
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informacji o dostępności budynków użyteczno-
ści publicznej. 

• Program telewizyjny dla osób o specjal-
nych potrzebach. Aplikacja mobilna, która 
informowałaby o programach nadawanych 
w telewizji, dostępnych dla osób niesłyszących 
oraz niewidomych. 

• Aplikacja alarmowa dla osób głuchych, 
która miałaby funkcje powiadamiania służb 
ratunkowych i informująca o zagrożeniach.

• Skarżypyta + Społeczna inwentaryzacja 
internetu, czyli rozszerzenie do przeglądarki, 
ułatwiające składanie skarg na niedostępność 
serwisu internetowego (niezgodność ze stan-
dardem WCAG 2.0). 

• Tablica pasażerska – aplikacja informująca 
o kolejnych przystankach na trasie autobusu, 
tramwaju, metra lub pociągu. Mogłaby 
automatycznie wykrywać, jaki to pojazd (linia) 
i wyświetlać listę kolejnych przystanków. 
Obecne rozwiązania są ograniczone, gdyż 
bazują na najbliższych przystankach.

• Bilet elektroniczny zamieniony na infor-
macje. Obecnie bilety elektroniczne, np. 
w formacie PDF, nie są wystarczająco użyteczne. 
Ciekawym rozwiązaniem byłby parser takiego 
biletu do bardziej przystępnej formy, np. do 
wydarzenia w kalendarzu z informacjami geolo-
kalizacyjnymi, podpiętym biletem, itp.

• Narzędzie wspomagające upraszczanie 
tekstu. Wiele tekstów jest napisanych w sposób 
trudny do zrozumienia dla osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. Zadanie zakładało przygo-
towanie analizatora tekstu (pliku tekstowego), 
wskazującego miejsca niezgodne z zasadami 
prostego języka. Rozwiązanie zawierałoby tezau-
rus, proponujący zamianę mniej znanych słów na 
popularniejsze, wykrywanie zbyt długich zdań, 
formy biernej, dodawanie rozwinięć skrótów itp.

• Uczestnicy mogli również zaproponować 
inne niż powyższe tematy, zorientowane na 
znoszenie barier dostępności.

Dużym powodzeniem cieszył się temat doty-
czący planowania podróży. Zespoły zapro-
ponowały prototypy rozwiązań pn. Kompan, 
Niepełnosprawnik +, Dostępnik, Sprawna 
Podróż, Asystent Podróżnika 2.0.

12 lutego 2019 r., w siedzibie Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju, uczestnicy H+ spo-
tkali się z przedstawicielami Urzędu Transportu 
Kolejowego i spółek kolejowych, takich jak PKP, 
PKP Intercity czy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 
oraz osobami, które zarządzają funduszami 
unijnymi. Wspólnie poszukiwaliśmy możliwo-
ści zastosowania w praktyce rynkowej rozwiązań 
wypracowanych podczas grudniowego mara-
tonu programowania. – Liczymy, że dzisiejsze 
spotkanie pomoże rozwinąć i wprowadzić na 
rynek aplikacje. Możliwości, związanych na przy-
kład z dofinansowaniem unijnym, jest sporo – 
podsumowała podsekretarz stanu Małgorzata 
Jarosińska-Jedynak. 

Hackaton+, czyli maraton programowania, to 
projekt będący częścią Programu Dostępność Plus.
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Mamy dobrych 
specjalistów w branży it

O wnioskach i wrażeniach po wydarzeniu Hackaton+ rozmawiamy z Przemkiem 
Bykowskim – trenerem programowania, wykładowcą i blogerem.

Rozmawiała: Aneta Rudalska

Przemku, przez 2 dni podczas 
Hackathonu+ jako mentor dzie-
liłeś się swoją wiedzą i doświad-
czeniem. Z jakimi trudnościami 
spotkali się uczestnicy maratonu 
programowania?
Zauważyłem, że zespoły, które 
brały udział w wydarzeniu, często 
składały się z ekspertów technicz-
nych. Wobec tego nie brako-
wało im pomysłów na rozwiązanie 
danego problemu od strony kon-
cepcyjnej, czy też implementacyj-
nej. Nieraz jednak w niektórych 
zespołach dostrzegałem chaos, 
ponieważ brakowało osoby, która 
będzie odpowiedzialna za podział 
zadań, ich weryfikację i koordyna-
cję całego procesu wytwórczego. 
Niestety, kiedy pracujemy w sposób 
nieusystematyzowany, znacznie 
spada wydajność i często skut-
kuje to tym, że świetne projekty nie 
zostają docenione.

Dostrzegłem też, że zespoły, które 
korzystały z dobranej metodolo-
gii zarządzania projektem, miały 
znacznie lepsze rezultaty niż te, 

które pracowały bez sprecyzo-
wanego modelu zarządzania. 
Szczególnie zaskoczył mnie jeden 
z zespołów, który zdecydował się 
na wdrożenie metodologii zarzą-
dzania projektem Scrum w sposób 
manualny. W trakcie Hackathonu+ 
wykorzystali kolorowe karteczki, 
a ścianę wykorzystano jako tablicę 
ze statusami zadań. Jestem przeko-
nany, że jasny podział obowiązków 
w zespole oraz wybór jednej spo-
śród wielu metodologii zarządza-
nia projektem znacznie zwiększają 
motywację, pomagają pokonać 
walkę ze zmęczeniem i przybliżają 
sukces realizacji zadania.  

Uczestnicy najczęściej wybie-
rali dwa tematy konkursowe: 
mapa dostępności polskich dwor-
ców i stacji oraz społecznościowa 
inwentaryzacja dostępności archi-
tektonicznej. Czy tematy konkur-
sowe były dużym wyzwaniem dla 
uczestników?
Te dwa tematy były najlepiej przed-
stawione w trakcie prezentacji 
tematów konkursowych. Dobre 

Przemek Bykowski 
– zawodowo i z pasji 

jest trenerem 
programowania, 

wykładowcą, 
blogerem i vlogerem. 

Pomaga szkołom 
programowania 
podnosić jakość 

kursów. Specjalizuje 
się w tworzeniu 

atrakcyjnych 
programów zajęć 

z wykorzystaniem 
odpowiednich technik 

dydaktycznych. 
Przemka znajdziesz na 

www.bykowski.pl

www.bykowski.pl
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zrozumienie tematów przez uczestników prze-
łożyło się na ich wybór. Podejścia, realizowane 
przez uczestników, były bardzo kreatywne. Temat 
przewodni konkursu został dobrze zdefiniowany, 
a dostępne problemy tak dobrane, że wykazać 
się tu mogli specjaliści wszystkich grup – progra-
miści, analitycy, designerzy. Dodatkowo poczucie 
pracy dla szczytnej idei i chęć niesienia pomocy 
sprawiły, że wszyscy czuli się zdopingowani do 
działania – co przekładało się na fantastyczny kli-
mat całego wydarzenia.

Jak oceniasz poziom aplikacji/systemów, które 
powstały w trakcie Hackathonu+?
Myślę, że powiedzenie „byłem pod wielkim wra-
żeniem” nie jest wystarczające, aby oddać to, co 
czułem w trakcie prezentacji projektów. Cieszę 
się, że w kilku zespołach pomogłem uspraw-
nić pracę, przejść przez trudności projektowa-
nia rozwiązania. Spora część zespołów przyszła 
już z gotową koncepcją rozwiązania danego pro-
blemu i w trakcie wydarzenia dokonała integracji 
poszczególnych elementów. Skutkowało to tym, 
że systemy, które powstawały w krótkim czasie 
były bardzo wszechstronne. Interdyscyplinarne 
zespoły mogły się pochwalić funkcjonalno-
ściami, świetną szatą graficzną dostosowaną 
do potrzeb odbiorców oraz kapitalną prezenta-
cją stworzonego produktu. Dzięki temu poziom 
Hackathonu+ był bardzo wysoki i z dumą uznaję, 
że nasz kraj ma fenomenalnych specjalistów 
w branży IT.

Jakie technologie były najczęściej wykorzysty-
wane do implementacji rozwiązań?
W trakcie wydarzenia miałem okazję rozma-
wiać prawie z każdym z zespołów (nie udało mi 
się dotrzeć do dwóch). Dyskutowałem z nimi 
o technologii i doborze narzędzi. Pozwoliło mi to 

opracować statystykę na temat najczęściej wyko-
rzystywanych języków programowania. Parę 
zespołów nie tworzyło oprogramowania, a jedy-
nie posługiwało się mockami/układami graficz-
nymi. Wśród pozostałych zespołów najczęściej 
używanym językiem był JavaScript - skorzystało 
z niego 35% zespołów, na drugim miejscu był 
język Java – aż 29%. Zespoły najczęściej wyko-
rzystały wiele języków w ramach projektu, gdzie 
przeważnie łączono te dwa wyżej wymienione. 
Pierwszy z nich jako warstwę prezentacji do 
wyświetlania interfejsu użytkownika, drugi z nich 
– Java jako język implementacji logiki biznesowej. 

Czy masz rady dla uczestników oraz organiza-
torów w związku z kolejną edycją, którą planu-
jemy w 2019 roku?
Najlepszą radą, jaką mogę dać, to zachęcenie do 
udziału w najbliższej edycji! Fantastyczna organi-
zacja, świetny klimat, szczytny cel. Na tak dobrze 
zorganizowanym hackatonie jeszcze nie byłem, 
a bywałem na wielu. Wielkie ukłony dla organi-
zatorów za zbudowanie atmosfery sprzyjającej 
pracy i dobrej zabawie jednocześnie.

To, o czym można pomyśleć na przyszłość, to kate-
gorie, np. podział nagród dla zespołów studenc-
kich/zawodowych, tak aby każdy młody specjalista 
miał szanse zawalczyć i nie miał oporu stawać 
w szranki, martwiąc się, że nie ma szans z eksper-
tami z kilkunastoletnim doświadczeniem zawo-
dowym. Mam nadzieję, że w przyszłej edycji będę 
mógł służyć swoją wiedzą i doświadczeniem nie 
tylko zespołom, ale również organizatorom, aby 
wdrożyć szereg udogodnień uczestnikom i aby 
projekty były z roku na rok coraz lepsze. 

Dlatego do zobaczenia w przyszłej edycji i daj się 
zaskoczyć tym, co dla Ciebie przygotujemy!
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Co nowego w programie 
Dostępność Plus?

Dostępność Plus to jedno z pięciu priorytetowych przedsięwzięć 
rządu Mateusza Morawieckiego. W ciągu kilku ostatnich 
miesięcy wiele się dokonało w naszym Ministerstwie, które, 
współpracując z innymi resortami, koordynuje cały program. 

Autor: Anna Paszko

Przyjrzyjmy się, co nowego wydarzyło się w tema-
cie projektowanej Ustawy o dostępności, jak 
również w zapowiadanych konkursach i innych 
działaniach oraz inicjatywach skoncentrowanych 
na temacie dostępności.

PROJEKT USTAWY O DOSTĘPNOŚCI 
Do końca stycznia 2019 prowadzone były kon-
sultacje społeczne projektu Ustawy. Otrzymaliśmy 
ponad 700 uwag, które obecnie są analizowane. 
Na ich podstawie zostanie przygotowana kolejna 
wersja projektu ustawy. Liczba nadesłanych uwag 
wskazuje, że ustawa budzi duże zainteresowanie. 

KOLEJNE PODMIOTY PODPISAŁY 
PARTNERSTWO NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI 
Od początku stycznia do grona sygnatariuszy 
Partnerstwa na rzecz dostępności przystąpiło 
18 nowych podmiotów, w tym stowarzyszenia 
i fundacje działające na rzecz osób z niepełno-
sprawnościami, uczelnie, jednostki samorządu 
terytorialnego, ale także firmy doradcze. Obecnie 
jest ich 133, co pokazuje, że zainteresowanie 
współpracą w ramach tego forum nie słabnie. 
Wśród sygnatariuszy są urzędy miast, uczelnie, 
liczne fundacje i związki działające w środowisku 

osób z niepełnosprawnościami czy też duże firmy, 
takie jak Poczta Polska, Polskie Koleje Państwowe, 
Carrefour Polska Sp. z o.o. Rozpoczęły się też 
pierwsze działania, mające na celu budowanie 
sieci wymiany doświadczeń między partnerami. 

RADA DOSTĘPNOŚCI
Powołana została Rada Dostępności. Jej pierw-
sze posiedzenie odbyło się 25 lutego 2019 r. 
Rada Dostępności to organ opiniotwórczy, sku-
piający przedstawicieli organizacji zajmujących 
się tematem niepełnosprawności, instytucji rzą-
dowych, sektora nauki i biznesu oraz eksper-
tów ds. dostępności. Rada została powołana, aby 
wspierać ministra w przygotowaniu oraz realiza-
cji poszczególnych zadań. To przede wszystkim 

Spotkanie w sprawie powołania nowych 
sygnatariuszy. Fot. B. Kosiński/MIiR
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rekomendowanie najlepszych rozwiązań dla 
poprawy dostępności różnych miejsc w przestrzeni 
publicznej oraz opiniowanie i doradztwo w proce-
sie tworzenia aktów prawnych czy ekspertyz.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady, Minister 
Inwestycji i Rozwoju wręczył akty powołania jej 
członkom oraz wskazał na liczne wyzwania i bar-
dzo istotną rolę, jaką Rada będzie pełnić w przy-
szłości w pracy na rzecz dostępności.

– Inspiracją do powołania Rady była amerykańska 
Access Board. Wierzę, że teraz to Polska stanie się 
wzorem dla innych państw – podkreślił minister 
Jerzy Kwieciński, wręczając nominacje.

URUCHOMIONO WIELE KONKURSÓW I DZIAŁAŃ
Uruchomiliśmy liczne projekty w zakresie dostęp-
ności w tym m.in. szkolenia dedykowane pra-
cownikom administracji publicznej oraz kadrom 
organizacji pozarządowej, konkursy dla szkół oraz 
dla jednostek samorządu terytorialnego w obsza-
rze dostępności usług publicznych. Powstały 
inkubatory społeczne, skupiające cenne inicja-
tywy, nowatorskie rozwiązania – ważne z punktu 
widzenia seniorów i osób z niepełnosprawno-
ściami. Pojawiły się również konkursy przezna-
czone dla przedsiębiorców, chcących likwidować 
bariery w przestrzeni publicznej i tworzyć bardziej 
innowacyjne i dostępne produkty. W styczniu uru-
chomiony został także ciekawy projekt w obszarze 
zdrowia, który ma na celu opracowanie i wdro-
żenie standardów dostępności w szpitalach i pla-
cówkach POZ. 

W Programie zaplanowano działania, które 
posłużą do usuwania barier architektonicznych 
w budynkach, poprzez montaż wind czy plat-
form. W tym temacie powstanie ekspertyza, która 

wykaże statystyczny obraz budynków wielorodzin-
nych w Polsce, koszty wprowadzenia takich roz-
wiązań oraz przyspieszy opracowanie zasad oraz 
sposobów finansowania tego typu inwestycji. 

Wszystkie ogłaszane konkursy są na stronie:  
www.miir.gov.pl/strony/zadania/
program-dostepnosc-plus/nabory/

ROZSZERZAMY DZIAŁANIA INFORMACYJNE
Na stronie poświęconej programowi Dostępność 
Plus (www.miir.gov.pl/strony/zadania/ 
program-dostepnosc-plus/) znajdują się aktu-
alne informacje, nabory, dobre praktyki. Powstała 
podstrona dedykowana innowacjom dla dostęp-
ności, gdzie zamieszczamy ciekawe i inspiru-
jące rozwiązania także pod kątem inwestorów. 
Zaplanowano również miejsce na informacje dla 
nowo powołanej Rady Dostępności. 

Zespół ds. informacji i promocji dba także 
o świeże i atrakcyjne informacje na FB Dostępność 
Plus. Liczba polubień stale wzrasta i wynosi obec-
nie 25 tysięcy. Zapraszamy do lektury!

Pierwsze posiedzenie Rady Dostępności.  
Fot. A. Paszko/MIiR

www.miir.gov.pl/strony/zadania/program-dostepnosc-plus/nabory/
www.miir.gov.pl/strony/zadania/program-dostepnosc-plus/nabory/
www.miir.gov.pl/strony/zadania/ program-dostepnosc-plus/
www.miir.gov.pl/strony/zadania/ program-dostepnosc-plus/
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Pomysł + wsparcie 
= rozwój

Innowacyjny, oryginalny, nowatorski, supernowoczesny. Masz taki projekt, 
a nie wiesz jak go realizować? Skorzystaj z eksperckiego wsparcia w ramach 

instrumentu STEP i zapewnij swojej firmie lepszą przyszłość. 

Autor: Ewa Kozioł

Przedsiębiorcy poszukują dziś innowacyjnych 
rozwiązań w każdym obszarze naszego życia. 
Dzięki temu to, co robimy, jest łatwiejsze, szyb-
sze, bardziej skuteczne. Jednak realizacja takich 
projektów wymaga nie tylko know-how, ale rów-
nież nakładów finansowych. Instrument STEP 
(Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł) 
wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębior-
ców, którzy chcieliby realizować innowacyjne 
pomysły, chcą skorzystać ze wsparcia Funduszy 
Europejskich, jednak nie mają doświadczenia 
w ich pozyskiwaniu. 

SZYBKO, PROSTO I BEZPŁATNIE
STEP to inicjatywa Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju skierowana przede wszystkim do firm, 
które chcą realizować projekty badawczo-roz-
wojowe bądź inwestować w innowacje, mają 
jednak niewielkie lub zerowe doświadczenie 
w pozyskiwaniu środków unijnych oraz w przy-
gotowaniu tego typu projektów. Dzięki usłu-
dze STEP przedsiębiorca uzyska informacje, czy 
jego pomysł ma szansę otrzymać dofinanso-
wanie z Programu Inteligentny Rozwój. Każdy 
z nich jest bowiem dokładnie analizowany przez 
eksperta, posiadającego doświadczenie i wie-
dzę w zakresie oceny projektów zgłaszanych do 
konkursów z Programu Inteligentny Rozwój. Aby 

LEPSZE I SPRAWNIEJSZE

Anna Suchanecka, QuickerSim

nowe technologie, powstające w ramach 
projektu, mają pozytywny wpływ na czy-
stość procesów oraz produkcję czystej 
energii. Dzięki obydwu rozwiązaniom, 
które w swojej pracy będzie mogło zasto-
sować QuickerSim, znacznie ułatwiony 
będzie dostęp do symulacji komputero-
wych, co wyeliminuje konieczność prze-
prowadzania rzeczywistych eksperymen-
tów przez ostatecznych użytkowników 
czyli naszych klientów. Stosując metody 
cFD, zamiast tworzenia prototypów róż-
nego rodzaju urządzeń i weryfikacji eks-
perymentalnej ich parametrów, pozwala-
jących na przeprowadzanie wirtualnych 
testów, oszczędza się materiały, a także 
eliminuje odpady powstające w proce-
sie prototypowania. użycie metod cFD 
w działalności usługowej QuickerSim 
pozwoli opracować dla klientów pro-
dukty cechujące się wyższą sprawnością, 
jakością oraz lepiej zoptymalizowane pod 
względem użycia energii.
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skorzystać z pomocy, wystarczy sam pomysł oraz 
wstępna informacja o planowanych działaniach 
i kosztach.

Inicjatywa działa w oparciu o współpracę 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, insty-
tucji wdrażających działania konkursowe 
Programu Inteligentny Rozwój, sieci Punktów 
Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) 
oraz ekspertów, którzy posiadają doświadczenie 
w ocenie wniosków konkursowych.

O unijne pieniądze mogą się starać wszyscy przed-
siębiorcy, planujący prowadzenie działalności 
badawczo-rozwojowej oraz inwestujący w nowe 
technologie, produkty lub urządzenia. Skorzystanie 
ze wsparcia STEP jest proste, bezpłatne i nie 
wymaga dużo czasu. Wystarczy wejść na stronę 
internetową www.poir.gov.pl/step, wypełnić 
prosty formularz i wysłać do punktu najbliżej miej-
sca lokalizacji projektu. Następnie w ciągu kilku 
dni przedsiębiorca otrzyma informację o wstęp-
nym kwalifikowaniu się pomysłu do wsparcia 
z Programu Inteligentny Rozwój i wyznaczeniu 
do współpracy eksperta branżowego i/lub eks-
perta z zakresu analizy finansowej. Eksperci opra-
cują zestawienie mocnych i słabych stron pomysłu, 
wskażą również te elementy, które warto wzmoc-
nić, ubiegając się o pieniądze z POIR, podpo-
wiedzą, do jakich konkursów warto aplikować 
i wytłumaczą zasady ubiegania się o dofinansowa-
nie. Tak przygotowany przedsiębiorca, ma znacz-
nie większe szanse na przygotowanie dobrego 
projektu i uzyskanie unijnego wsparcia.

TECHNOLOGIE JUTRA
Ze STEP skorzystała firma QuickerSim, która 
wysłała formularz i uzyskała od Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju możliwość analizy swojego 

pomysłu we współpracy z doświadczonym eks-
pertem branżowym. Dzięki tej współpracy przed-
siębiorstwo przygotowało dokumentację na 
wysokim poziomie, a w efekcie uzyskało pienią-
dze na usprawnienie dwóch technologii. Anna 
Suchanecka z firmy QuickerSim podkreśla, że 
pomoc z programu STEP była dla firmy dużym 
wsparciem. – Uniknęliśmy przede wszystkim błę-
dów podczas pisania wniosku, dzięki czemu 
na etapie oceny zostaliśmy poproszeni zale-
dwie o jedno, naprawdę krótkie wyjaśnienie. 
Dodatkowo przyznany firmie opiekun pokierował 
nas na całkiem ciekawą ścieżkę rozwoju, której 
istnienia nie braliśmy wcześniej pod uwagę.

Usprawnienie dwóch technologii, które będzie 
możliwe dzięki unijnym funduszom, w zna-
czący sposób wpłynie na podniesienie jako-
ści oraz obniżenie kosztów świadczonych przez 
spółkę usług. Firma będzie mogła także zapro-
ponować swoje rozwiązania znacznie bardziej 
wymagającym klientom z takich obszarów jak 
wentylacje przemysłowe, wentylacje budyn-
ków, przedsiębiorstwa zajmujące się biomedy-
cyną, a także przemysł energetyczny, lotniczy czy 
motoryzacyjny. 

– Powstające w projekcie technologie pozwolą 
na zwiększenie dokładności obliczeń wykorzysty-
wanych w aerodynamice – informuje QuickerSim. 
Realizację projektu firma planuje rozpocząć 
w maju tego roku, zakończyć zaś w październiku 
2020 roku.

www.poir.gov.pl/step
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Bo lekcje wcale nie 
muszą być nudne!

Dla ucznia 45 minut to naprawdę długi odcinek czasu. Wystarczająco długi, by poznać tajniki 
matematyki, zgłębić prawa fizyki i debatować nad tym, czy Mickiewicz wielkim poetą był. To też 

wystarczający czas, żeby dowiedzieć się, po co i na co wykorzystujemy Fundusze Europejskie. A jeśli 
w grę wchodzą i komiksy, to ze standardowej lekcji robią się zupełnie niestandardowe zajęcia! 

Autor: Anna Tkocz

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju już po raz piąty 
zorganizowało w szkołach z województw Polski 
Wschodniej „Lekcję o Funduszach Europejskich”. 
W tym roku akcja została podzielona na dwie 
części, w których uczestniczyły różne grupy wie-
kowe – uczniowie szkół podstawowych i ponad-
podstawowych. Dla obu grup przygotowane 
zostały specjalne konspekty lekcji i materiały 
dydaktyczne. Dodatkowo starsi uczniowie mogli 
wziąć udział w symulacji ubiegania się o fundusze 
europejskie, tj. w konkursie „Start-up na 5-tkę” – 
przeprowadzonym przy udziale jednej z Platform 
startowych Programu Polska Wschodnia! 

MŁODZI ZADZIWIAJĄ
Co mają ze sobą wspól-
nego: gra wykorzystująca 
geolokalizację, start-up 
i słowiańska mitologia? 
Odpowiedź jest prosta 
– Fundusze Europejskie. 
Slavic Monsters to 
start-up, który dzięki 
Programowi Polska 

Wschodnia przekuł grę w biznes. Ich historia stała 
się kanwą komiksu stworzonego dla młodzieży ze 
szkół ponadpodstawowych. Bohaterowie komiksu: 

Marek i jego szkolni koledzy to młodzi ludzie 
z innowacyjnym pomysłem. Na kolejnych stronach 
śledzimy, jak przygotowali zgłoszenie do Platformy 
startowej, a potem pod okiem specjalistów mogli 
wystartować ze swoją grą. W Platformie otrzy-
mali niezbędną pomoc w dopracowaniu produktu 
i w uporządkowaniu formalnych spraw.

Zainspirowani uczniowie przekuli wiedzę w pomy-
sły – aż 70 drużyn z różnych zakątków Polski 
Wschodniej wzięło udział w konkursie „Start-up na 
5-tkę”.Konkurs polegał na przygotowaniu uprosz-
czonego wniosku do Platform startowych, w któ-
rym należało opisać swój pomysł na innowacyjny 
produkt lub usługę. Trzeba przyznać, że pomy-
sły uczestników zadziwiły jury! Konkurencja była 
na bardzo wysokim poziomie, a eksperci mieli 
twardy orzech do zgryzienia. W finale spotkało 
się 5 drużyn: po jednej z każdego wojewódz-
twa Polski Wschodniej. Zwycięski zespół z Chełma 
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zaprezentował unikalny sposób na nadanie 
nowego życia znoszonym ubraniom. 

Konkurs i Lekcja pokazały, jak wielki potencjał 
kryje się wśród młodych ludzi z Polski Wschodniej. 
Potencjał, który razem ze wsparciem Funduszy 
Europejskich może być wykorzystany z sukcesem! 
Trwa właśnie nabór pomysłów do nowej edycji 
Platform startowych. Kto wie, być może dzięki akcji 
niedługo na rynku pojawi się więcej start-upów 
prowadzonych przez młode pokolenie?

FUNDUSZE A SPRAWA DOSTĘPNOŚCI
Czy niepełnosprawność 
musi oznaczać zamknię-
cie na świat? Oczywiście, 
że NIE! Wierzy w to Julka 
– bohaterka komiksu 
skierowanego do młod-
szych uczestników Lekcji 
– uczniów szkół pod-
stawowych. Komiksowa 

Julka pokazuje Olkowi – koledze, który poru-
sza się za pomocą wózka inwalidzkiego, że wiele 
miejsc wspartych m.in. z Funduszy Europejskich, 
jest dla niego dostępnych. Początkowo niechętny 
chłopak ulega namowom koleżanki i razem 
wybierają się na szkolną wycieczkę. Zwiedzając 
bliższe i dalsze okolice, oboje przekonują się, że 
dostępność to nie tylko hasło, ale realne projekty. 
Wybudowane lub zmodernizowane z pomocą 
Funduszy Europejskich opery, muzea, parki 
naukowo-technologiczne, dworce kolejowe itd. 
uzwględniają zróżnicowane potrzeby użytkowni-
ków, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Jak mówi Julka „z Funduszami Europejskimi 
wszystko jest możliwe!” i z każdą kolejna stroną 
historii Olek też się o tym przekonuje. Obok 

niezwykle ważnego tematu dostępności w prze-
strzeni publicznej komiks pomaga także poznać 
dziedziny, w które inwestują Fundusze Europejskie 
i zmiany, jakie wprowadzają w nasze życie.

AKCJA NA SZÓSTKĘ! 
Już tradycyjnie każda edycja Lekcji kończy się oceną. 
Z przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli 
ankiet wynika, że Lekcja jest dobrze i bardzo dobrze 
oceniana, a zdecydowana większość osób wzięłaby 
w niej udział jeszcze raz. Młodzież chętnie angażuje 
się w lekcje i konkurs „Start-up na 5-tkę”. Edycja się 
kończy, ale materiały dydaktyczne są nadal dostępne 
na www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja  
i mogą służyć nauczycielom i uczniom. To ozna-
cza, że akcja edukacyjna, którą oferujemy dzieciom 
jest trafiona i – cytując uczestnika Lekcji – „lepiej być 
nie mogło!” 

KOLEJNA EDYCJA – W PRZYGOTOWANIU
Za nami V edycja Lekcji. Mimo dobrych ocen, czas 
na odświeżenie jej formuły. W kolejnej edycji, pla-
nowanej na pierwsze półrocze roku szkolnego 
2018/2019 r., chcemy jeszcze bardziej zmotywo-
wać uczestników do zadawania pytań, szukania 
dróg rozwoju. Szczegóły poznacie niebawem.

Prezentacja jednego z pomysłów podczas finału 
konkursu „Start-up na 5-tkę”.

www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja
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Jesteśmy małą firmą z siedzibą w mieście 
powiatowym. Nasza firma opracowała 

samodzielnie nowy produkt – bardzo nowa-
torski i o ogromnym potencjale rynkowym. 
Niestety jego wdrożenie wymaga dużych 
nakładów finansowych. Czy możemy uzyskać 
dofinansowanie na rozbudowę hali produk-
cyjnej i zakup nowej linii produkcyjnej? 

Tak, wsparcie na taki cel dostępne jest zarówno 
w programach regionalnych każdego wojewódz-
twa, jak i w Programie Inteligentny Rozwój. Jeżeli 
firma planuje więc inwestycje w średnim mie-
ście, może złożyć wniosek w tym programie. Tym 
bardziej, że w tym roku Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości zaplanowała dwa nabory 
wniosków przeznaczone tylko dla firm realizu-
jących projekty na terenie miast średnich (miast 
powyżej 20 tys. mieszkańców lub 15-20 tys. 
mieszkańców będących miastami powiatowymi). 
Pierwszy z nich zaplanowano od 25 marca do 
8 maja, a drugi od 1 października do 31 paź-
dziernika. Pieniądze można uzyskać na wprowa-
dzenie wyników prac badawczo-rozwojowych, 
które prowadzić będzie do wprowadzenia na 
rynek nowych bądź znacząco ulepszonych pro-
duktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofi-
nansowania mogą być wydatki inwestycyjne, 
usługi doradcze lub eksperymentalne prace roz-
wojowe. Minimalna wartość inwestycji (kosztów 

kwalifikowanych) wynosi 1 mln zł, a maksy-
malna 50 mln euro. Intensywność wsparcia czę-
ści inwestycyjnej projektu jest zgodna z Mapą 
Pomocy Regionalnej i waha się od 30% do 70%, 
w zależności od miejsca realizacji projektu i sta-
tusu przedsiębiorstwa. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącz-
nie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy 
zamknęli jeden rok obrotowy (min. 12 mie-
sięcy) oraz osiągnęli przychody ze sprzedaży nie 
mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro 
i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 
1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębior-
ców) w przynajmniej w jednym zamkniętym roku 
obrotowym (min. 12 miesięcy), w okresie 3 lat 
poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek 
o udzielenie wsparcia.

Jeżeli firma jest zainteresowana ubieganiem się 
o wsparcie, już najwyższy czas zacząć prace nad 
dokumentacją projektu (jeżeli wymagane jest 
pozwolenie na budowę warto je posiadać przed 
złożeniem wniosku, ponieważ przygotowanie pro-
jektu do realizacji stanowi element oceny projektu). 

Dużo się mówi o wsparciu Polski 
Wschodniej. Czy mam szanse na dota-

cję, jeżeli moja firma (siedziba na tere-
nie miasta do 50 tys. mieszkańców 

Dla małych 
i średnich firm
Radzi ekspert Centralnego Punktu Informacyjnego, Magdalena Cholewińska



w województwie podkarpackim) chce 
stworzyć linię produkcyjną dla inno-
wacyjnych urządzeń? Wartość pro-
jektu wynosi ok. 10 mln zł. 

Jeżeli firma z jednego z województw Polski 
Wschodniej planuje inwestycję, mającą 
na celu wprowadzenie nowych, innowa-
cyjnych produktów lub usług może liczyć 
na pomoc z Programu Polska Wschodnia. 
Wnioski w dedykowanym naborze można 
składać od kwietnia do maja 2019. 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowa-
nych projektu wynosi 1 mln zł, a mak-
symalna dotacja 7 mln zł. Jednakże 
o dofinansowanie w ramach poddziałania 
mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali 
lub średni przedsiębiorcy, którzy:

1.  zamknęli jeden rok obrotowy trwający 
przynajmniej 12 miesięcy oraz

2.  osiągnęli przychody ze sprzedaży nie 
mniejsze niż 600 tysięcy PLN przynaj-
mniej w jednym zamkniętym roku obroto-
wym trwającym 12 miesięcy, w okresie 
3 lat poprzedzających rok, w którym zło-
żyli wniosek o dofinansowanie oraz

3.  zatrudniali co najmniej 5 pracowników 
(średnioroczne zatrudnienie w przeli-
czeniu na pełne etaty) w ostatnim roku 
obrotowym trwającym przynajmniej 
12 miesięcy oraz

4.  należą do ponadregionalnego powią-
zania kooperacyjnego od co najmniej 
6 miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku.

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT DO 
REGIOSTARS AWARDS 2019!
Komisja Europejska po raz kolejny organizuje 

konkurs, w którym nagrodzone zostaną 
najbardziej oryginalne i innowacyjne projekty 

dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Pochwal się wyjątkowym projektem!  
i zgłoś go w jednej z kategorii:
1. Wspieranie transformacji cyfrowej 

(Promoting digital transformation)
2. Łączenie zielonej, niebieskiej i szarej infra-

struktury (connecting green, blue and grey)
3. Zwalczanie nierówności i ubóstwa 

(combatting inequalities and poverty)
4. Budowanie miast odpornych na zmianę 

klimatu (Building climate-resilient cities)
5. Temat roku 2019: Modernizacja służby 

zdrowia (topic of the year 2019: modernising  
health services)

zgłoszenia, po uzyskaniu zgody instytucji 

zarządzającej, należy przesłać do 9 maja br. poprzez 

platformę: https://regiostarsawards.eu. W lipcu 

finaliści zostaną zaproszeni do Brukseli na spotkanie 

z komisarz ds. Polityki regionalnej połączone ze 

szkoleniem. uroczysta ceremonia wręczenia nagród 

reGioStarS odbędzie się w październiku w Brukseli.

zapoznaj się z dodatkowymi informacjami oraz porad-

nikiem na temat reGioStarS 2019: https://ec.euro-
pa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards.

trzymamy kciuki za Wasze projekty!

https://regiostarsawards.eu
https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards
https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards


Europejska Współpraca Terytorialna
 � Brandenburgia – Polska: 

•  do 16 V potrwa konkurs w zakresie integracji mieszkańców i współpracy instytucji oraz edukacji 
(oferta edukacyjna od kształcenia wczesnodziecięcego po ustawiczne, edukacja językowa, e-learning);

•  do 31 V potrwa konkurs w obszarze transgranicznego transportu i mobilności (m.in. koncepcje przy-
gotowawcze na rzecz poprawy ekologicznej komunikacji publicznej; wdrażanie nowych rozwiązań 
np.: bilety łączone, innowacyjne systemy komunikacji publicznej, elektromobilność).

 � Interreg Europa Środkowa: do 5 VII trwa konkurs w obszarze innowacji i przedsiębiorczości, strategii 
niskoemisyjnych, zasobów naturalnych i kulturowych oraz transportu i mobilności.
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Program Inteligentny Rozwój
 � 15 IV zostanie ogłoszony konkurs w Działaniu 1.2 Sektorowe programy B+R, INNOship (regiony 
słabiej rozwinięte). Wnioski będzie można składać od 17 VI do 16 IX 2019 r. INNOship finansuje 
badania przemysłowe oraz prace rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla sektora stocz-
niowego. O wsparcie mogą ubiegać się: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja 
naukowo-przemysłowe. Na konkurs przeznaczono ok. 200 mln zł.

 � 7 V zostanie ogłoszony konkurs w Działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej 
sektora nauki. Wnioski będzie można składać od 6 VI do 16 IX 2019 r. Można uzyskać wsparcie 
dla wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajo-
wym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej 
(PMDiB) oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych 
zainteresowanych podmiotów. Planowany budżet to 750 mln zł.
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Fundusze Europejskie 2019
AKTUALNE NABORY DO KONKURSÓW

Program Infrastruktura i Środowisko
 � Do 27 V trwają nabory do trzech konkursów związanych z Działaniem 1.7 Kompleksowa likwidacja 
niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. W pierwszym z nich można uzyskać wsparcie na pro-
jekty z zakresu termomodernizacji energetycznej budynków wielomieszkaniowych. Skierowany jest nie 
tylko do dotychczasowych beneficjentów z terenu woj.  śląskiego (tj. wspólnot i spółdzielni mieszkanio-
wych), ale również do nowego beneficjenta, jakim są jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowana 
pula pieniędzy to 100 mln zł. W drugim konkursie na pomoc mogą liczyć projekty z zakresu efektywnej 
dystrybucji ciepła i chłodu. Na wsparcie przeznaczono 100 mln zł. Trzeci konkurs dotyczy promowania 
wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej. Łączna kwota na dofinanso-
wanie to 70 mln zł. Do 28 V trwa nabór do konkursu z Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunal-
nymi. Wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące elementy gospodarki odpadami, zgodnej z hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami. Na konkurs przeznaczono 10 mln zł.
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Program Polska Cyfrowa
 � W II kwartale 2019 r. zostaną ogłoszone nabory w następujących działaniach:
•  2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Wsparcie kierowane jest do administracji rządowej, 

sądów i prokuratury. Celem działania jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy 
mogą załatwić drogą elektroniczną.

•  2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów na-
uki. Wsparcie kierowane jest m.in. do uczelni i instytutów badawczych. Celem działania jest digitalizacja 
i udostępnianie zasobów nauki.

•  3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie adresowane jest m.in. do instytucji 
z obszaru nauki, kultury i edukacji oraz organizacji pozarządowych. Celem konkursu jest m.in. nauka 
programowania.
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Fundusze Europejskie 2019
AKTUALNE NABORY DO KONKURSÓW

Program Wiedza Edukacja Rozwój
 � W kwietniu MRPiPS ogłosi konkurs (Działanie 2.1), w którym wybrane zostanie 16 projektów (po jed-
nym na każde województwo), dotyczących szkoleń w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3. Uczestnikami projektów będą zarówno przedstawiciele i pracownicy samorządu terytorialnego, jak 
i podmiotów niepublicznych, planujących tworzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3.  

 � W maju 2019 r. zostanie uruchomiony konkurs na przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych 
Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE). Projekty będą realizowane we współpracy z organem prowadzą-
cym i społecznością lokalną. Konkurs jest kontynuacją interwencji rozpoczętej w 2016 r. Ośrodki zostaną 
utworzone na bazie modelu funkcjonowania LOWE, wypracowanego w I edycji konkursu. Planowana 
kwota wsparcia to 31 mln zł. Beneficjenci przyznają organom prowadzącym szkoły (publicznym i nie-
publicznym) granty na przygotowanie i uruchomienie LOWE. W konkursie zaplanowanym na 2019 r. 
100 szkół zostanie przygotowanych do pełnienia roli Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.
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Program Polska Wschodnia
 � Na małe i średnie firmy z Polski Wschodniej, które chcą wprowadzić innowację produktową, czeka łącznie 
170 mln zł wsparcia. W kwietniu rozpocznie się nabór wniosków w konkursie o dotację w poddziałaniu 
1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. 

 � W kwietniu zostaną również ogłoszone konkursy w obu etapach „Wzoru na konkurencję”. Skierowane 
są do firm szukających wsparcia we wprowadzeniu zmian wzorniczych. W I etapie firma wypracowuje 
strategię wzorniczą – łączny budżet tego etapu to 5 mln zł – a następnie wdraża ją w II etapie – na firmy 
czeka tu 250 mln zł. 

 � Trwają nabory w konkursach na dotację:

•  dla firm chcących rozwinąć działalność na rynkach międzynarodowych (Internacjonalizacja MŚP); nabór 
wniosków – w podziale na rundy – potrwa do września 2019 r.; 

•  dla firm, które we współpracy z innymi, pod jedną marką, stworzą produkt sieciowy (Tworzenie siecio-
wych produktów przez MŚP); nabór wniosków do sierpnia 2019 r.; 

Trwa także ciągły nabór pomysłów na start-upy! Więcej na www.platformystartowe.gov.pl 
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środki certyfikowane do KE jako % alokacji

wkład UE rozliczony z beneficjentami jako % alokacji

wkład UE w umowach o dofinansowanie jako % alokacji
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Bilans wdrażania funduszy
Prezentujemy stan realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (według stanu na 28 lutego 2019 r.).

Autor: Magdalena Brzozowska-Werduch

W programach Polityki Spójności na lata 2014-2020 
złożono do tej pory ponad 103,3 tys. wniosków 
o dofinansowanie na łączną kwotę 625,2 mld zł, 
w tym 386,1 mld zł z UE. Z beneficjentami 
podpisano 47,4 tys. umów na łączną kwotę 
384,6 mld zł, w tym 234,9 mld zł dofinansowa-
nia UE. Kwoty rozliczone na poziomie beneficjen-
tów wynoszą 119,4 mld zł, w tym 82,6 mld zł 
dofinansowania UE. Ponad 3/5 wsparcia UE, zakon-
traktowanego zgodnie z podpisanymi umowami, 
alokowano w programach krajowych (łącznie 
145 mld zł). Najważniejszym źródłem finanso-
wania inwestycji pozostaje Program Infrastruktura 
i Środowisko – projekty realizowane z jego 

wsparciem opiewają na 170,4 mld zł, w tym 
90,0 mld zł dofinansowania UE. Porównywalną 
kwotę osiągają projekty realizowane z wszystkich 
programów regionalnych (131,6 mld zł, w tym 
90,1 mld zł z UE). Największa pula pieniędzy 
UE (76 mld zł, czyli 32% wartości podpisanych 
umów) została pozyskana na wsparcie zrówno-
ważonego transportu. Znaczące kwoty zaanga-
żowane zostały również w realizację  inwestycji 
promujących przejście na gospodarkę niskoemi-
syjną (32 mld zł, czyli 13% wartości podpisanych 
umów), a także na wzmocnienie sfery badaw-
czo-rozwojowej oraz rozwój innowacyjności 
(22 mld zł, tj. 9% wartości umów).

Stan realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
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Prosty język dociera do gmin 
Tematyka upraszczania komunikacji urzędowej zagościła 26 lutego w głównej siedzibie Łódzkiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wszystko to za sprawą seminarium „Prosty język w urzędzie. 
Fundusze Europejskie w przyszłej perspektywie”. Wzięli w nim udział włodarze samorządowi 

z terenów należących do strefy. To pierwsza tego typu inicjatywa skierowana do gmin.

Autor: Aleksandra Borowiec

Seminarium było wspólną inicjatywą Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju oraz Narodowego Instytutu 
Samorządu Terytorialnego (NIST). Współpraca 
obu instytucji rozpoczęła się w styczniu. Wtedy to 
NIST dołączył do grona sygnatariuszy deklaracji 
na rzecz upraszczania komunikacji w urzędach.

DLACZEGO PROSTY JĘZYK?
– Prostota jest szczytem wyrafinowania i tę pros
totę trzeba przełożyć na język urzędowy, żeby był 
bardziej zrozumiały dla obywateli – powiedziała 
Andżelika Możdżanowska, wiceminister inwestycji 
i rozwoju, która zainaugurowała spotkanie. 

W dzisiejszych czasach informacje zalewają nas 
zewsząd szerokim strumieniem. Jeśli chcemy 
przebić się do odbiorców z naszym komuni-
katem, to nie mamy innego wyjścia. Musimy 
upraszczać. Prosta komunikacja to nie trend, ani 
moda. To konieczność. To właśnie tym zagadnie-
niom – jak łatwo i skutecznie upraszczać komuni-
kację urzędową – poświęcona była pierwsza część 
seminarium, obfitująca w praktyczne porady 
i konkretne wskazówki. Przedstawicielki resortu 
opowiadały o podstawowych zasadach pro-
stego pisania. Dzieliły się też dotychczasowymi 
doświadczeniami ministerstwa i podpowiadały, 
od jakich kroków najlepiej rozpocząć działania 
w tym kierunku. 

POŻYTECZNE Z JESZCZE POŻYTECZNIEJSZYM
Podczas drugiej części seminarium eksperci 
z ministerstwa opowiadali o planach, dotyczą-
cych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. 
Zrelacjonowali dotychczasowy przebieg nego-
cjacji na temat form i kierunków wsparcia, które 
będą dostępne w nowym wspólnotowym budże-
cie. Mówiono także o tym, na jakie zmiany 
w Funduszach Europejskich powinny przygoto-
wać się polskie samorządy. 

Wybór lokalizacji seminarium nie był przypad-
kowy. Tereny strefy są bardzo atrakcyjne inwe-
stycyjnie. Do dalszego wzrostu konkurencyjności 
przyczynić może się bez wątpienia zarówno pro-
sta, zrozumiała komunikacja z inwestorami, jak 
i rozsądne wydawanie unijnych pieniędzy.

Andżelika Możdżanowska, wiceminister inwestycji 
i rozwoju oraz Iwona Wieczorek, dyrektor NIST.
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