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Szanowni Państwo,
W poprzednich miesiącach dużo miejsca na naszych łamach poświęciliśmy ofer-
cie Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców na innowacje, badania i rozwój, 
eksport czy wsparcie dla start-upów i firm zakładanych przez osoby młode i ambit-
ne. Wszyscy mamy bowiem świadomość, że przedsiębiorcy mają ogromny wkład 
w rozwój polskiej gospodarki, a innowacyjność jest jej kołem zamachowym. Jednak 
każde państwo i jej gospodarka to system, w którym najważniejszym elementem 
jest człowiek. Pamiętając o tym, głównym bohaterem najnowszego numeru biule-
tynu, uczyniliśmy właśnie człowieka i wszystko to, co wpływa na jakość jego życia. 

Polityka spójności, przy wsparciu Funduszy Europejskich, dąży do wyrównania wa-
runków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. 
Jak to zrobi? Po pierwsze rozwijając infrastrukturę i przedsiębiorczość. Ale nie tylko. 
Drugie bardzo ważne zadanie, to eliminowanie dysproporcji społecznych. Stąd wiele 
ciekawych projektów na integrację społeczną, wspieranie spółdzielni socjalnych oraz 
szereg usług, na które mogą liczyć zarówno osoby najmłodsze, jak i seniorzy. 

Oczywiście myślimy też o innych grupach wiekowych. Zachęcamy do powrotów pol-
skich naukowców, którym pomaga w tym Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Prezen-
tujemy też ofertę platform startowych, głównie w kontekście rozwoju zawodowego 
osób młodych. Pokazujemy jak nowoczesne projekty internetowe wyrównują szanse 
osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Promujemy też małe przedsięwzięcia, 
które integrują mieszkańców pogranicza Polski oraz ciekawe projekty „zielonych 
miast”, które są miejscem intensywnej pracy, ale też zasłużonego odpoczynku. 

Zachęcamy też do udziału w szkoleniach dla przedsiębiorców, podczas których 
mają oni okazję zapoznać się nie tylko z bogatą ofertą Funduszy Europejskich, ale 
także z praktycznymi wskazówkami, jak skutecznie sięgać po unijne dotacje. Jed-
nocześnie wiedząc, że niezbędnymi warunkami do szybkiego i sprawnego inwesto-
wania Funduszy Europejskich są jasne zasady ubiegania się o nie i prosty system 
realizacji projektów, Ministerstwo Rozwoju przygotowało propozycje uproszczeń 
systemu wdrażania funduszy. Zaprezentowaliśmy je na początku grudnia na ogól-
nopolskiej konferencji, która odbyła się na PGE Narodowym w Warszawie. W jej 
trakcie kilkudziesięciu ekspertów w kilkunastu panelach tematycznych rozmawiało 
o pozytywnych efektach wdrażania funduszy oraz o sposobach rozwiązania pro-
blemów, które pojawiają się po drodze. W strefie inspiracji można było zobaczyć 
ciekawe innowacyjne projekty, a w strefie konsultacji dowiedzieć się w jaki sposób 
je sfinansować. Relacja z konferencji znajduje się na naszych łamach oraz na stro-
nie internetowej Ministerstwa.

Zapraszam do lektury!

Jadwiga Emilewicz,  
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie 
Rozwoju
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– W przygotowanej przez Ministerstwo Roz-
woju Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju za główny cel postawiono two-
rzenie warunków dla wzrostu dochodów 
mieszkańców Polski przy jednoczesnym 
wzroście spójności w  wymiarze ekono-
micznym i terytorialnym. Czy aspekt spo-
łeczny też jest w niej uwzględniony?
Chociaż dokument ten ma przede wszystkim 
wymiar gospodarczy, to w  centrum wszyst-
kich swoich działań stawia człowieka. Bardzo 
mocno akcentuje kwestie dotyczące spójno-
ści społecznej, rozwoju kapitału ludzkiego 
i społecznego jako klucza do rozwoju nowo-
czesnej gospodarki. Głównym przesłaniem 
działań zaproponowanych w Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju, dotyczących 
spójności społecznej, jest efektywne wspar-
cie rozwoju i wykorzystanie potencjału grup 
społecznych na rynku pracy, takich jak: oso-
by młode, kobiety, osoby niepełnosprawne, 
migranci oraz przeciwdziałanie segmentacji 

na rynku pracy. W odpowiedzi na wyzwania 
demograficzne chcemy poprawić dostępność 
usług, kompleksowo i  systemowo wspierać 
rodziny z dziećmi, zwiększać poziom aktyw-
ności zawodowej czy programy usprawnia-
jące politykę migracyjną oraz aktywizujące 
osoby z obszarów wiejskich. Obecnie poziom 
edukacji formalnej w Polsce jest wysoki, ale 
umiejętności wykształconych osób nie są do-
stosowane do potrzeb rynku. Chcemy lepiej 
dopasować kształcenie do potrzeb nowocze-
snej gospodarki przez nacisk na kreatywność, 
innowacyjne myślenie i wykorzystanie nowych 
technologii. Dzięki większemu zaangażowaniu 
i współpracy społecznej, kształtowaniu odpo-
wiednich postaw, wzmacnianiu tożsamości 
i  poczucia wspólnoty, mamy szansę zwięk-
szyć udział kapitału społecznego w rozwoju 
społeczno-gospodarczym kraju.

– Czy osoby z  niepełnosprawnościami, 
starsze, zagrożone wykluczeniem mogą li-
czyć na szczególną pomoc państwa?
Dla osób z niepełnosprawnościami, których 
sytuacja jest w naszym kraju wyjątkowa trud-
na, Strategia zapewni rozwiązania pozwalają-
ce na poprawę jakości ich życia. Jeśli mówi-
my o poprawie sytuacji osób najuboższych, 
to na pewno w dużym stopniu dotyczyć to bę-
dzie również osób z niepełnosprawnościami, 
starszych, samotnych, które często borykają 
się z problemami natury finansowej. Takich 
ludzi jest w naszym kraju wciąż bardzo dużo 
i Strategia – pomimo swojego generalnie go-
spodarczego charakteru – na pewno o nich 
nie zapomina. 

Jednym z przykładów działań zaplanowanych 
w Strategii jest projekt przygotowania ogól-
nych standardów zapewnienia dostępności 
do przestrzeni publicznej, czyli rozwiązań 
technicznych i przestrzennych zgodnych z za-
sadami projektowania uniwersalnego, które 
będą dostosowane do potrzeb osób o ograni-
czonej sprawności lub mobilności i umożliwią 

Człowiek w centrum
Z wiceministrem rozwoju Pawłem Chorążym rozmawiamy o tym, jak Fundusze 
Europejskie wspierają integrację społeczną i jakie miejsce ten aspekt zajmuje 
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Paweł Chorąży, 
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie 
Rozwoju
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im pełne korzystanie np. ze środków trans-
portu czy budynków użyteczności publicznej. 
Ale mamy także liczne działania skierowane 
do seniorów, związane ze starzejącym się 
społeczeństwem czy z zakresu polityki proro-
dzinnej. Osoby z niepełnosprawnościami i ich 
rodziny będą mogły liczyć na rozwój opieki 
w miejscu zamieszkania – zwiększenie liczby 
dostępnych usług opiekuńczych, asystentów 
i pomocy dla osoby z niepełnosprawnością, 
dostosowanie miejsc w placówkach eduka-
cyjnych – począwszy od przedszkoli, aż po 
szkoły wyższe, współpracę z przedsiębiorca-
mi i dostosowywanie miejsc pracy do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. 

Chcemy też rozwijać programy profilaktyki, 
wczesnego wykrywania zagrożeń niepełno-
sprawnością i  rehabilitacji, w tym ułatwienia 
w dostępie do sprzętu rehabilitacyjnego po-
zwalającego na szybszy powrót do zdrowia 
lub kompensację ograniczeń wynikających 
z niepełnosprawności. 

– W Programie Wiedza Edukacja Rozwój za-
proponowano wiele działań wspierających 
innowacje społeczne. Jednym z nich są ob-
ligacje społeczne. Dlaczego to rozwiązanie 
jest testowane i czemu ma służyć?
W  POWER na wsparcie innowacji społecz-
nych, mobilności i współpracy ponadnarodo-
wej przeznaczyliśmy blisko 3 mld zł. W przy-
padku innowacji społecznych szukamy nisz, 
w których rzeczywistość zmienimy oddolnie. 
Obligacje społeczne to instrument, w  któ-
rym instytucja publiczna odpowiedzialna za 
rozwiązanie danego problemu społecznego 
szuka inwestora również zainteresowanego 
jego minimalizowaniem i zapewnieniem prefi-
nansowania. Umawiają się oni na osiągnięcie 
określonego efektu, który ma być zrealizowa-
ny w określonym czasie przez usługodawcę. 
Tym ostatnim aktorem jest najczęściej organi-
zacja pozarządowa lub inny podmiot prywat-
ny. Jeśli efekt ten zostanie osiągnięty, czyli 
problem zostanie skutecznie rozwiązany, in-
stytucja zwraca wkład finansowy inwestorowi 
wraz z odsetkami (bonusem, zyskiem). Jest 
to mechanizm, który ma wiele plusów, ale 
jednocześnie jest zupełnie niesprawdzony 
w  polskich warunkach. Pierwsze testy obli-
gacji społecznych trwają właśnie w  innych 
państwach. Jak wskazuje analiza dotychczas 
testowanych rozwiązań, każdy kraj ma nieco 
inny model obligacji społecznych uwarunko-
wany swoją specyfiką prawną i kulturową.  

– Czy Pana zdaniem jest szansa, że ta for-
ma finansowania w przyszłości się przyj-
mie? Czy można się spodziewać, że będą 
sięgać po nią polskie samorządy?
Niewątpliwie istnieje dużo korzyści z  zasto-
sowania obligacji społecznych, o  których 
wspominają eksperci OECD. W  przypadku 
samorządów przykładowo są to oszczędno-
ści w wydatkach na określone cele społecz-
ne, wynikające z bardziej efektywnej realizacji 
usług społecznych, możliwości znalezienia 
nowatorskich rozwiązań dla skomplikowa-
nych problemów społecznych i  zainwesto-
wania w programy prewencyjne. Mechanizm 
obligacji społecznych zapewnienia też bez-
pieczeństwo finansowe wykonawcom danej 
usługi i przenosi ryzyko finansowe związane 
z niepowodzeniem przedsięwzięcia na inwe-
stora. Nie widzimy zatem obligacji społecz-
nych jako powszechnego instrumentu, który 
zastąpi w przyszłości wszystkie dotychczaso-
we sposoby finansowania usług społecznych 
i  będzie stosowany na szeroką skalę, ale 
jako dodatkowe rozwiązanie, które pomoże 
usprawnić rozwiązywanie wybranych proble-
mów społecznych. 

– Czy możemy już mówić o efektach no-
wego rozdania Funduszy Europejskich 
2014-20 w obszarze Europejskiego Fundu-
szu Społecznego?
Sukcesem są działania skierowane do mło-
dzieży. W Polsce przez ostatnie lata mieliśmy 
do czynienia z totalną krytyką polityki rynku 
pracy. Mówiono, że jest ona zła, a urzędy pra-
cy niepotrzebne. Teraz dzięki inicjatywie na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych i  gwaran-
cjom dla młodzieży realizowanych jest mnó-
stwo działań skierowanych w szczególności 
do tych młodych ludzi, którzy są najbardziej 
oddaleni od rynku pracy i które pozwalają im 
zintegrować się ze społeczeństwem. 

– Dziękujemy za rozmowę.

Od 2014 roku z różnych form wsparcia skorzystało już prawie 
198 tys. młodych osób, z czego 5,6 tys. to osoby z niepełno-
sprawnościami. Z naszych analiz wynika, że 73 proc. z nich zna-
lazło pracę lub kontynuuje naukę w ciągu pół roku od zakończe-
nia udziału w projekcie. Dodatkowo, w programach mobilności 
ponadnarodowej wsparciem objęto ponad 14 tys. osób.
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Jedni założyli firmę oferującą m.in. wegański 
catering lub świadczą usługi renowacji mebli. 
Jeszcze inni, otworzyli pijalnię soków albo ze 
swoimi usługami ruszyli na podbój sektora 
kreatywnego. Różni ich wiele, począwszy od 
wieku, miejsca zamieszkania, obszarów dzia-
łalności i życiowych doświadczeń, ale jesz-
cze więcej ich łączy – chęć zmieniania oto-
czenia i działania we wspólnocie, pasja oraz 
trudności ze znalezieniem swojego miejsca 
na rynku pracy. 

Czym jest ekonomia społeczna?
W  dużym uproszczeniu, pod tym pojęciem 
kryją się, pozornie wykluczające się, zagad-
nienia zysku społecznego i ekonomicznego. 
Aby zrozumieć istotę ekonomii społecznej 
warto przyjrzeć się definicji jednego z  jej 
elementów składowych tj. przedsiębiorstwa 
społecznego. Prowadzi ono działalność go-
spodarczą, której głównym celem nie jest 
maksymalizacja zysku, czy też powiększenie 
dochodu jego właścicieli. Na pierwszy plan 
wychodzą natomiast cele społeczne, które 
nastawione są przede wszystkim na integrację 
społeczną osiąganą dzięki aktywizacji zawo-
dowej. Zyski z takiej działalności są natomiast 
z założenia inwestowane ponownie, by służyć 
realizacji tych celów lub samej wspólnocie. 

Kapitał Ludzki... dla ludzi
W  latach 2007-2013 ekonomia społeczna 
wspierana była głównie z programu Kapitał 
Ludzki. Zarówno w ramach Priorytetu I „Za-
trudnienie i  integracja społeczna” zarządza-
nego na poziomie centralnym, jak i  na po-
ziomie regionalnym, w ramach Priorytetu VII 
„Promocja integracji społecznej”. 

Program był głównym źródłem finansowania 
działań na rzecz rozwoju usług wsparcia eko-
nomii społecznej. W jego ramach można było 

Trochę inna ekonomia
Pomysłowość, determinacja, oraz wsparcie z funduszy UE na rzecz ekonomii 
społecznej pozwoliły odnaleźć swoje miejsce na ziemi wielu osobom, które 
borykały się z trudnościami na rynku pracy. Dziś czują się spełnieni, docenieni 
i potrzebni. Wyniki finansowe schodzą w tym wypadku na dalszy plan.

Kryteria określające podmioty 
ekonomii społecznej wg 
europejskiej sieci badawczej EMES1

Kryteria ekonomiczne:
• prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działal-

ności w oparciu o instrumenty ekonomiczne;
• niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do insty-

tucji publicznych;
• ponoszenie ryzyka ekonomicznego;
• istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.
Kryteria społeczne:
• wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel 

przedsięwzięcia;
• oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;
• specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania;
• możliwie wspólnotowy charakter działania;
• ograniczona dystrybucja zysków.

Źródło: www.ekonomiaspoleczna.pl

1 European Research Network
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skorzystać z bezzwrotnych dotacji na tworze-
nie spółdzielni socjalnych oraz wsparcia po-
zafinansowego na rzecz uruchomienia oraz 
prowadzenia spółdzielni socjalnych. POKL to 
również, cieszące się dużym zainteresowa-
niem, mikropożyczki dla podmiotów ekonomii 
społecznej prowadzących działalność gospo-
darczą, które były udzielane na bardzo pre-
ferencyjnych warunkach. Możliwe było rów-
nież otrzymanie bezpłatnego doradztwa po 
udzieleniu pożyczki, o które zainteresowany 
podmiot mógł wystąpić w momencie składa-
nia wniosku o tego rodzaju wsparcie zwrotne. 

Bardzo szybko zakładane cele zostały prze-
kroczone, co najlepiej świadczy o  tym, że 
wsparcie na rzecz ekonomii społecznej trafiło 
na bardzo podatny grunt.

Wczoraj i jutro
W latach 2014-2020 wsparcie ekonomii spo-
łecznej jest kontynuowane, w ramach zarzą-
dzanego przez Ministerstwo Rozwoju progra-
mu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz 
programów regionalnych. 

POWER wspiera podmioty ekonomii spo-
łecznej za pomocą zwrotnych instrumentów 
finansowych, co obejmuje m.in. rozszerzenie 
oferty pożyczkowej dla istniejących podmio-
tów ekonomii społecznej o instrumenty o cha-
rakterze gwarancyjnym oraz kapitałowym. 
Drugim obszarem aktywności programu są 
działania na rzecz wzmocnienia systemu 
wsparcia dla podmiotów ekonomii społecz-
nej. Obejmują one takie przedsięwzięcia jak 
szkolenie przedsiębiorstw społecznych w za-
kresie prawa zamówień publicznych, siecio-
wanie podmiotów ekonomii społecznej (np. 
poprzez branżowe spotkania, konferencje, 
seminaria, targi, doradztwo i szkolenia). Co 
więcej podmioty ekonomii społecznej są włą-
czane w funkcjonujące już sieci współpracy. 
Z  poziomu krajowego planowane jest też 
podnoszenie kompetencji kadr Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) oraz 
jakości usług wsparcia ekonomii społecznej, 
m.in. poprzez rozwój istniejącego sytemu 
akredytacji ośrodków.

Jednocześnie swoje wsparcie na rzecz istnie-
jących podmiotów ekonomii społecznej ofe-
rują programy regionalne (RPO). W ramach 
komplementarnych dla POWER działań, w re-
gionach realizowane jest wsparcie dotacyjne 

na rzecz tworzenia nowych podmiotów eko-
nomii społecznej i miejsc pracy w przedsię-
biorstwach społecznych.

W RPO możliwe jest m.in. kompleksowe 
wsparcie akredytowanych Ośrodków Wspar-
cia Ekonomii Społecznej w zakresie tworze-
nia i funkcjonowania podmiotów ekonomii 
społecznej, w szczególności przedsiębiorstw 
społecznych, np. wsparcie doradczo-szkole-
niowe czy mentoring działalności. Podmioty 
ekonomii społecznej mogą również liczyć na 
wsparcie w zakresie tworzenia miejsc pracy.  
Dostępne są zarówno dotacje na przystąpie-
nie oraz zatrudnienie w przedsiębiorstwach 
społecznych, jak i na zatrudnienie subsydio-
wane, a także zatrudnienie przejściowe dla 
osób opuszczających podmioty reintegracyj-
ne czy placówki opiekuńczo-wychowawcze. 
Inny sposobem wsparcia ekonomii społecznej 
i przedsiębiorstw społecznych w regionach 
jest dofinansowanie usług świadczonych 
przez akredytowane OWES, obejmujące np. 
animację lokalną, usługi doradcze i szkole-
niowe, narzędzia inkubacji i preinkubacji oraz 
usługi w zakresie zwiększania kompetencji 
menadżerskich, zawodowych i społecznych.

Maciej Kolczyński

Wybrane efekty wsparcie 
ekonomii społecznej:
• Pierwotnie zakładano, że do końca realizacji programu Ka-

pitał Ludzki, powstanie 300 spółdzielni socjalnych. Tymcza-
sem pod koniec 2013 r. było ich już 340, a do końca 2015 r. 
ich liczba przekroczyła dwukrotność tych założeń, osiągając 
poziom 750 spółdzielni. 

• Przy ostrożnym założeniu, że każda z nich ma 5 założycieli, 
którzy równocześnie pracują na jej rzecz, dzięki wsparciu 
ekonomii społecznej mogło powstać ok. 3750 miejsc pracy.

• Docelowo planowano wesprzeć 6,8 tys. podmiotów ekono-
mii społecznej, natomiast w wyniku realizacji wsparcia z Ka-
pitału Ludzkiego udało się wesprzeć 15,7 tys. podmiotów. 

• Wsparcie objęło również 6 razy więcej osób niż pierwotnie 
zakładano – pierwotna wartość docelowa została określona 
na 33 tys. osób, zaś w rzeczywistości pomoc otrzymało po-
nad 200 tys. osób.

• Również patrząc na powstające ośrodki wsparcie ekonomii 
społecznej udało się znacznie przekroczyć pierwotnie zakła-
dane cele – zamiast pierwotnie planowanych 44 powstało 
ok. 100 ośrodków tego typu.
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Mowa tu o osobach określanych jako niesamo-
dzielne, które zgodnie z wytycznymi Ministra 
Rozwoju i Finansów, ze względu na swój wiek, 
stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga-
ją opieki lub wsparcia. Programy regionalne 
umożliwiają im udział w  życiu społeczności 
lokalnej. Chodzi o to, by mogły funkcjonować 
w sposób niezależny i bezpieczny. Czasem bę-
dzie to opieka pielęgnacyjna, pomoc w spra-
wach urzędowych czy sprawunkach, a czasa-
mi to, co dla osób starszych i samotnych może 
mieć znaczenie najbardziej istotne – częstszy 
niż zwykle kontakt z otoczeniem. 

Przeszkolą, poradzą, zastąpią
W ramach programów regionalnych stworzo-
no szereg możliwości ubiegania się o wspar-
cie dla osób niesamodzielnych. Zaczynając 
od działań skierowanych do ludzi z ich najbliż-
szego otoczenia, tj. opiekunów faktycznych. 

Najczęściej są to członkowie rodziny, którzy 
nie zajmują się opieką zawodowo i nie pobie-
rają z  tego tytułu wynagrodzenia. Mogą oni 
natomiast uczestniczyć w szkoleniach i kur-
sach, a także skorzystać z fachowych porad 
psychologów oraz osób, które wyjaśnią im 
arkana systemu, w którym przyszło im dzia-
łać. Pieniądze są przeznaczane również na 
świadczenie usług na rzecz osób niesamo-
dzielnych, w zastępstwie ich opiekunów fak-
tycznych. O wsparcie mogą się ubiegać m.in. 
podmioty działające w obszarze pomocy i in-
tegracji społecznej, organizacje pozarządo-
we i podmioty ekonomii społecznej, a także 
inne podmioty realizujące zadania związane 
z opieką nad osobami niesamodzielnymi1.

Jak dobrze mieć sąsiada
W ramach innej formy pomocy, tj. sąsiedzkich 
usług opiekuńczych, osoby niesamodzielne 
mogą liczyć na pomoc w  tak prozaicznych 
czynnościach, jak zrobienie zakupów czy przy-
gotowanie i podanie posiłku. Taka pomoc są-
siedzka przewiduje również wsparcie w sprzą-
taniu, opłaceniu rachunków czy załatwieniu 
spraw urzędowych. Czasem dla osoby niesa-
modzielnej wystarczającym wsparciem będzie 
po prostu wspólny spacer z opiekunem.

 Jeśli już w trakcie lektury tego tekstu zastana-
wiacie się, czy możecie pełnić rolę takiego 
uczynnego sąsiada, warto wiedzieć, że nie 
musicie posiadać kwalifikacji wymaganych 
w usługach opiekuńczych. Konieczne będzie 
natomiast przynajmniej 8-godzinne szkolenie 
przygotowawcze, podczas którego zapozna-
cie się m.in. z zasadami etycznymi i zasadami 

Pomocna dłoń EFS
Zrobienie zakupów czy przygotowanie i podanie posiłku, na pozór błahe 
czynności, dla niektórych niewykonalne. To między innymi tym osobom, 
dotkniętym przez los, pomaga Europejski Fundusz Społeczny. W regionach 
mogą liczyć na pomoc, która ma poprawić ich trudną sytuację życiową 
ograniczającą ich codzienne, samodzielne funkcjonowanie. 

1  Szczegółowe informacje zawiera każdorazowo 
dokumentacja konkursowa.
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współżycia społecznego. Szczegóły świad-
czenia przez Was usług opiekuńczych, takie 
jak zakres czynności, wynagrodzenie lub wa-
runki wolontariatu itp., zostaną natomiast 
ustalone w specjalnej umowie. Podpisuje się 
ją z  osobą niesamodzielną (lub jej opieku-
nem prawnym, ew. opiekunem faktycznym) 
oraz podmiotem realizującym sąsiedzkie 
usługi opiekuńcze. 

Opieka w miejscu zamieszkania
Inną formą usług opiekuńczych są usługi 
świadczone w  miejscu zamieszkania osób 
niesamodzielnych. Ich zakres jest na pierw-
szy rzut oka zbliżony do pomocy sąsiedzkiej 
i obejmuje m.in. zakupy, przygotowanie posił-
ków, sprawy związane z utrzymaniem porząd-
ku w najbliższym otoczeniu podopiecznego 
oraz dbania o jego higienę osobistą. Opiekun 
pomoże również w załatwianiu spraw urzędo-
wych i związanych z ochroną zdrowia. 

Usługi w miejscu zamieszkania to jednak nie 
tylko zakupy czy pomoc w zagospodarowaniu 
czasu wolnego osoby wymagającej wsparcia. 
W przypadku tego rodzaju usług dochodzą 
m.in. kwestie związane z  czynnościami pie-
lęgnacyjnymi zaleconymi przez lekarza. Poza 
ww. czynnościami, opiekun osoby niesamo-
dzielnej będzie więc również odpowiadał za 
pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicz-
nych, zmianę bielizny osobistej i pościelowej, 
pomoc w układanie osoby leżącej w łóżku itp. 

Dlatego też wymagania wobec osoby świad-
czącej usługi w miejscu zamieszkania są bar-
dziej rozbudowane, niż w przypadku pomocy 

sąsiedzkiej. Opiekę nad osobą niesamodziel-
ną może w tej formie sprawować osoba speł-
niająca określone wymogi dotyczące kwalifi-
kacji lub kompetencji. 

Analogicznie jak przy usługach sąsiedzkich, 
podpisywana jest też specjalna umowa. W przy-
padku usług realizowanych w miejscu zamiesz-
kania obowiązują również pewne wymogi 
w zakresie dokumentowania ich świadczenia, 
a także monitoringu i okresowej ewaluacji.

Mieszkanie ze wspomaganiem
Kolejną z form wsparcia są tzw. usługi miesz-
kalnictwa wspomaganego, skierowane do 
osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym. W przypadku osób niesa-
modzielnych istnieje możliwość skorzystania 
z  mieszkania wspieranego, które jest alter-
natywą dla tradycyjnych placówek opiekuń-
czych i  umożliwia osobom starszym i  oso-
bom z niepełnosprawnościami skorzystanie 
z usług opiekuńczych lub asystenckich, w ra-
mach pobytu stałego lub okresowego.

Jeszcze inną pomoc osobom niesamodziel-
nym oferują dzienne domy pomocy, które za-
pewniają całodzienne usługi opiekuńcze, rów-
nież o charakterze specjalistycznym, a także 
aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej 
oraz społecznej. Osoby starsze, którym np. 
doskwiera samotność, mogą natomiast udać 
się do klubu seniora. Wiele placówek tego 
typu oferuje zajęcia plastyczne, muzyczne, 
czy komputerowe. Seniorzy mogą również 
wziąć udział w organizowanych wycieczkach 
i wydarzeniach kulturalnych. 

Maciej Kolczyński

Jestem dobrym kandydatem do pełnienia 
roli opiekuna osoby niesamodzielnej jeśli:
• mieszkam blisko swojego przyszłego 

podopiecznego,
• jestem osobą zdolną do pracy,
• będę pozostawać w codziennym kon-

takcie z podopiecznym, w sytuacjach 
wyjątkowych również w nocy,

• odbędę szkolenie przygotowawcze,
• podpiszę kontrakt trójstronny, określają-

cy szczegóły naszej współpracy.
Pamiętajmy, że wymogi te mogą się róż-
nić w zależności od gminy.

• Więcej informacji znajdziecie na stronach poświęconych 
programom regionalnym realizowanym w Waszym 
województwie w latach 2014-2020. 

• Warto posłużyć się hasłami „usługi opiekuńcze” 
oraz „wsparcie osób niesamodzielnych”. 

Linki do adresów poszczególnych 
programów znajdziesz na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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– Czy ekonomia społeczna ma się w na-
szym kraju dobrze? 
Ekonomia społeczna w  Polsce tak długo 
będzie się miała dobrze i  będzie się roz-
wijać, jak długo Polacy będą wierzyć w  jej 
sukces. Również w możliwą zmianę postaw 
jaką za sobą niesie. W mojej ocenie liczba 
osób, która wierzy w jej potencjał, od wielu 
lat systematycznie rośnie. I nie jest to tylko 
wynikiem trendów czy mody na takie rozwią-
zania. Przede wszystkim, co roku przybywa 
nam nowych, dobrych przykładów. A ludzie 
widzą, że to, o czym mówimy i to, co robimy 
najzwyczajniej działa. W Europie w sektorze 
ekonomii społecznej pracuje ponad 10% ak-
tywnych zawodowo mieszkańców. Jestem 
pewien, że w Polsce w perspektywie kilku lat 
mamy potencjał by ten współczynnik znacz-
nie przekroczyć. 

– Aktywizujecie osoby zagrożone wyklu-
czeniem społecznym. Czy tym, często cięż-
ko doświadczonym przez życie ludziom 
nie brakuje siły, energii do wprowadzenia 
tak istotnych zmian w swoje życie osobi-
ste i  zawodowe, jak praca w  spółdzielni 
socjalnej?
Faktycznie aktywizujemy wszystkie grupy spo-
łeczne – granica pomiędzy rynkiem pracy a za-
grożeniem wykluczeniem społecznym jest dziś 

bardzo cienka. Nigdy do końca się nie wie, co 
w życiu może się zdarzyć i w jakiej sytuacji mo-
żemy być w przyszłości postawieni. Przyczyny 
wykluczenia mogą być naprawdę różne. Ale 
nie powiedziałbym, że ludziom, którzy go do-
świadczyli brakuje siły. Jeśli już to brakuje im 
wiary. Szczególnie wiary w siebie i swoje moż-
liwości. Wiary najbliższych w ich sukces – bo 
gdyby miało im się udać to przecież nie byliby 
dzisiaj w tej sytuacji, w której są. Nic bardziej 
mylnego. Każdemu może się nie udać. Każdy 
może się przewrócić. Ważne by mieć siły, by 
wstać lub mieć kogoś kto pomoże wstać. I my 
to robimy. Wierzymy w ludzi i ich potencjał. 

Dlatego pracujemy z  ludźmi w  taki sposób, 
żeby wierzyli w swoje możliwości i powodze-
nie. Wiarę w  sukces potwierdza fakt, że nie 
robią tego samodzielnie. Przedsiębiorstwo 
społeczne to jednak grupa ludzi, którzy razem 
mogą zrobić wiele dobrych i ciekawych rzeczy. 
Muszą uwierzyć, że drzemie w nich potencjał. 
Że uda im się wtedy, kiedy go uruchomią. 

– W  jednym z wywiadów powiedział Pan, 
że „ekonomia społeczna udaje się wtedy, 
gdy angażują się w  nią wszyscy aktorzy 
życia społecznego w  danym środowisku 
lokalnym”. Czy dziś trzeba jeszcze mocno 
walczyć o to zaangażowanie? 

Wierzymy w ludzi
Czy przedsiębiorstwa społeczne, których 
głównym celem wcale nie jest generowanie jak 
największego zysku, mają właściwie sens? Otóż 
mają, i to ogromny. Zatrudnionym w nim ludziom 
przywracają wiarę w siebie i własne możliwości. 
Pomagają im ponieść się po upadku i pójść dalej. 
O tym jaki jest potencjał ekonomii społecznej 
w naszym kraju rozmawiamy z Przemysławem 
Piechockim, prezesem zarządu Stowarzyszenia 
Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. 

Przemysław Piechocki,  
prezes zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych



9Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie na integrację społeczną

Kluczem do takiej współpracy jest wspólny 
cel. Nie jest on zawsze od razu jednoznaczny. 
Trzeba wspólnie poświęcić sporo czasu, by 
go dobrze określić. By wszyscy partnerzy lo-
kalni byli w nim zgodni. By się dotarli. Razem 
zawsze będzie łatwiej. Jeżeli wszystkim zale-
ży na rozwoju danej społeczności lokalnej, to 
na pewno się dogadają. Bycie częścią budo-
wanego oddolnie lokalnego systemu wspar-
cia daje dużo radości jego uczestnikom. Oni 
widzą, że to działa i warto jest wspólnie dzia-
łać. W ten sposób rozwiązuje się często pro-
blemy, które dotąd były nierozwiązywalne. 

– Czy mógłby Pan powiedzieć, jakiej pomo-
cy z Państwa strony zazwyczaj potrzebują ci, 
którzy chcą stworzyć spółdzielnie socjalną?
Zawsze staramy się podkreślać, że sukces 
tkwi w  samych ludziach, którzy są bezpo-
średnio w inicjatywę zaangażowani. Na po-
czątku pomagamy się zorganizować i zmo-
bilizować środki. Spojrzeć na pomysł okiem 
eksperckim, zastanowić się nad zagroże-
niami i zaletami. Ale co najważniejsze, zba-
dać potencjał i  zdiagnozować obszary de-
ficytowe, nad którymi będziemy pracować. 
Zdarzają się oczywiście grupy, które mają 
dopracowany pomysł. Wtedy my jesteśmy 
tylko wsparciem w ostatnim etapie realizacji. 
Jednak w ponad 95% przypadków początko-
wy pomysł diametralnie różni się od tego, co 
jest faktycznie potem realizowane. Dlatego 
niejednokrotnie podkreślamy, że najważniej-
szy jest potencjał, diagnoza i determinacja. 
Przedsiębiorstwa społeczne, w  tym przede 
wszystkim spółdzielnie socjalne, nie działa-
ją w próżni. Zawsze konsultujemy ich start 
i  wspieramy też w  społecznościach lokal-
nych. Co więcej, badamy zapotrzebowanie, 
konkurencję i ich możliwy wpływ na otocze-
nie. Chcemy, by każda inicjatywa odpowia-
dała na konkretne potrzeby. 

– I przynosiła zysk?
Nie możemy zapominać, że spółdzielnia socjal-
na jest jak każde przedsiębiorstwo. Żeby dzia-
łać musi pracować i mieć rynek, który będzie 
zainteresowany jej wynikami pracy. Dlatego 
racjonalność gospodarcza jest dla nas szcze-
gólnie ważna. Zawsze trzeba pamiętać o płyn-
ności finansowej. W bardzo wielu przypadkach, 
szczególnie na samym początku, szukamy dla 
spółdzielni socjalnej partnera instytucjonalne-
go. Może to być samorząd lub inne przedsię-
biorstwo, które jest zainteresowane współpracą 
gospodarczą. Chodzi o  to, by – szczególnie 

w pierwszym roku działalności – spółdzielnia 
socjalna miała zlecenia i mogła planować roz-
wój i  zdobywanie nowych klientów. Pierwszy 
rok jest kluczowy dla przetrwania, dlatego czę-
sto kładziemy na niego największy nacisk. 

– Podsumowując, czy Pana zdaniem eko-
nomia społeczna ma realne szanse rozwo-
ju w naszym kraju? 
Jestem przekonany, że tak właśnie będzie. 
Nie bylibyśmy w tym miejscu i nie robiliśmy 
byśmy tego, gdybyśmy nie wierzyli w jej roz-
wój. Ekonomia społeczna w Polsce powstaje 
ponad podziałami. Odpowiada na konkretne 
potrzeby. A przede wszystkim tworzy trwałe, 
społecznie odpowiedzialne miejsca pracy 
i dostarcza wysokiej jakości usługi społeczne 
wspólnotom lokalnym. Oczywiście jest przed 
nami wiele wyzwań. Ale procesy, jakie zapo-
czątkowała są już nieodwracalne. 

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Marta Borowska 
Fot. Anna Kubicka 

oraz Spółdzielnia Socjalna Furia

Czym jest ekonomia społeczna?

Nadrzędnym celem ekonomii społecznej jest przeciwdziałanie 
wykluczeniu. Ten system łączący różne organizacje wspiera oso-
by długotrwale bezrobotne, bezdomne, uzależnione i izolowane. 
Przedsiębiorstwa i spółdzielnie socjalne, które są trzonem tak po-
strzeganej ekonomii,  dają im zajęcie i zatrudnienie. Nie zysk jest 
w tym przypadku ważny, a człowiek i jego los. Profil działalności 
spółdzielni socjalnych bywa przeróżny. Działają w gastronomii, 
oferują usługi remontowe, opiekuńcze, turystyczne czy pielęgna-
cji zieleni. Możliwości jest wiele – jak pomysłów ich twórców.

Więcej informacji na temat ekonomii społecznej można 
znaleźć na stronach 4-5 bieżącego wydania biuletynu.
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Zespół DrOmnibusa od trzech lat dostarcza 
rozwiązania multimedialne wspierające tera-
pię i edukację dzieci ze specjalnymi potrzeba-
mi i zaburzeniami rozwoju. Ostatni rok firma 
poświęciła na pracę nad swoim sztandaro-
wym projektem – multimedialną aplikacją 
wspierającą rozwój dziecka ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi na etapie przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym. Jego realizację 
przyspieszono dzięki dofinansowaniu z Pro-
gramu Inteligentny Rozwój, który wspiera 
m.in. projekty badawczo-rozwojowe.

Jak pokazuje doświadczenie, mogą mieć one 
również społeczny wymiar – być ukierunkowa-
ne na integrację społeczną, pokonywanie barier 
międzyludzkich, a także rozwój i kształcenie.

Nauka i terapia
Po roku intensywnych prac powstała podsta-
wowa wersja narzędzia edukacyjnego DrOm-
nibus – pierwszego multimedialnego produk-
tu na świecie w  pełni opartego o  założenia 
Stosowanej Analizy Zachowania. Narzędzie 
wspiera rozwój dziecka ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi na etapie przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Pomaga tym dzieciom, 
którym – z różnorodnych przyczyn – nabywa-
nie nowych umiejętności i wiedzy przychodzi 
z  trudem, a  swoim przebiegiem odpowia-
da zajęciom prowadzonym przez terapeutę. 
W  chwili obecnej zawiera 20  gier uczących 
podstaw np. cyfr, kształtów, kolorów, jak rów-
nież gry nastawione na trenowanie umiejętno-
ści. W kolejnych aktualizacjach będą doda-
wane nowe zadania uczące, z naciskiem na 
te trudniejsze, dla starszych, bądź bardziej 
zaawansowanych w nauce dzieci. 

Kompleksowy system
Powstałe aplikacje to nie tylko gry oraz za-
dania terapeutyczne rozwijające umiejętno-
ści dziecka, ale też system pozwalający na 
diagnozę poziomu jego rozwoju i monitoring 
postępów. Zastosowana technologia umożli-
wi także bezpieczne gromadzenie i wymianę 
na odległość informacji o stanie zdrowia pa-
cjenta między opiekunami, terapeutami, a na-
wet ośrodkami badawczymi. Tworzone w ten 
sposób duże bazy danych, opierające się 
przede wszystkim na danych pochodzących 
z gier oraz informacjach dodawanych przez 

Włącz się do gry
Edukacja włączająca to szereg działań ukierunkowanych na integrację 
społeczną dzieci ze specjalnymi potrzebami już na etapie przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Narzędziem wspomagającym te działania mogą być gry 
edukacyjne na tablet czy komputer. Do nich należy powstała dzięki dotacjom 
z Funduszy Europejskich aplikacja DrOmnibus, która pozwala zamienić im trudną 
naukę w znakomitą zabawę.

Nazwa beneficjenta: DrOmnibus Sp. z o.o.
Tytuł: Technologia przeznaczona na tablety i wspierająca tera-
pię dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które mają zaburzenia 
zachowana i rozwoju takie, jak autyzm, Zespół Downa czy po-
rażenie mózgowe 
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Wartość dofinansowania: 2,23 mln zł
Termin zakończenia projektu: 30.09.2017 r.
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specjalistów, wpłyną znacząco na poziom in-
dywidualizacji jego zajęć oraz lepszy nadzór 
i planowanie aktywności. To pierwsze na świe-
cie tak kompleksowe i innowacyjne podejście 
do terapii na poziomie wczesnoszkolnym.

Szeroka współpraca
Narzędzie bazuje na Stosowanej Analizie Za-
chowania (ang. Applied Behavior Analysis), 
jednej z najskuteczniejszych metod terapeu-
tycznych na świecie, popartej kilkudziesię-
cioletnim doświadczeniem naukowców i kli-
nicystów. Sama metoda powstała w drugiej 
połowie XX wieku na potrzeby psychologii 
behawioralnej. Jest ona wyjątkowo usystema-
tyzowana i opiera się na analizie pozyskiwa-
nych doświadczalnie danych. I choć proce-
dury jej przebiegu i pomiaru nie są wszędzie 
jednorodne, to pewne założenia można uznać 
za uniwersalne, a przez to miarodajne. Anali-
tyczny charakter Stosowanej Analizy Zacho-
wań znacznie ułatwił także prace nad DrOmni-
busem. Nad narzędziem pracował niezwykle 
zróżnicowany zespół: psychologowie, peda-
godzy, terapeuci behawioralni, graficy, pro-
gramiści oraz specjaliści, którzy, na każdym 
etapie pracy, musieli umiejętnie szukać naj-
lepszych rozwiązań dla aplikacji, posługując 
się nie tylko swoją wiedzą i doświadczeniem, 
lecz także uwzględniając założenia metodolo-
giczne dotyczące pracy z dzieckiem.

Dostosowanie oprogramowania do dzie-
ci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
(SPE) nie byłoby możliwe, gdyby nie infor-
macje zwrotne od terapeutów i  nauczycieli, 
którzy współpracowali przy realizacji projektu. 

Testowanie aplikacji z dziećmi w placówkach 
pozwoliło wychwycić różnice w posługiwaniu 
się aplikacją pomiędzy dziećmi rozwijającymi 
się prawidłowo, a dziećmi z zaburzeniami za-
chowania i rozwoju. Edukację Włączającą te-
stowało prawie setka dzieci w kilku placówkach 
z różnych części Polski. Jest ona jednak efek-
tem czegoś większego – wieloletnich obserwa-
cji zajęć dzieci ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi i wymagań, które technologia musi 
spełnić, by spodobać się młodemu odbiorcy.

Urszula Tatur

Właściwa oprawa
Agnieszka Kolbiarz-Juszczak, pracownik badawczy ds. merytoryki w terapii Senior

Kwestią szczególnie istotną jest odpowiednio skonstruowane środowisko audiowizualne gry, 
takie, które sprzyja a nie przeszkadza uczeniu się. I tu pojawiły się liczne dylematy z kategorii 
“Jak narysować obiekt, który będzie ładny i atrakcyjny dla dzieci, a jednocześnie klarowny, 
a więc i prosty?”. Przy każdym zbiorze elementów nasz grafik musiał się nieźle napracować. 

Wydawało się, że grafika jest idealna, aż tu nagle zespół specjalistów stwierdza, że brokuł za bardzo przypomi-
na drzewo i potrzebne są nowe rysunki. Czasem potrzeba było wielu poprawek np. układu kącików ust czy linii 
brwi, żebyśmy wszyscy mogli przyznać, że twarz w naszej grze wyraża konkretną emocję. Nie bez znaczenia 
dla zaangażowania dzieci w grę było zaprojektowanie odpowiedniego tła dla naszych zadań. Wspólnie zdecy-
dowaliśmy, że im mniej czynników rozpraszających, tym większy sukces w nauce danych zbiorów, ponieważ 
uwaga dziecka skupia się na jedynym atrakcyjnym elemencie na ekranie.

Jedno narzędzie, a...
• ponad 5000 zadań ćwiczących umiejętności dzieci takie, jak: 

kolory, kształty, cyfry, owoce, warzywa, zwierzęta, części ciała, 
emocje, zawody;

• system, który samodzielnie i w sposób automatyczny dia-
gnozuje poziom umiejętności dziecka oraz na bieżąco dopa-
sowuje poszczególne zadania do jego stanu wiedzy;

• system nagród oparty o  tabliczkę żetonową zawierający 
atrakcyjne dla dziecka gry-nagrody;

• trójstopniowy mechanizm podpowiedzi;
• automatycznie generujące się raporty po każdych zajęciach 

oraz statystyki porównawcze;
• organizer i komunikator dla opiekuna.
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Programy Homing i Powroty realizuje Funda-
cja na rzecz Nauki Polskiej (FNP), która od 
ponad 25 lat aktywnie dba o rozwój polskich 
naukowców i badań w Polsce. Są one kon-
tynuacją realizowanych z  sukcesem i  cie-
szących się wielkim zainteresowaniem w po-
przedniej perspektywie programów Homing 
Plus (73 laureatów) oraz Pomost (57 wspar-
tych projektów). Stanowią też część bogatej 
oferty przedsięwzięć, którymi ta instytucja 
wspiera naukowców i polską naukę. 

Dzięki programom Homing oraz Powroty 
swoje projekty w  Polsce mogą realizować 

badacze, którzy wrócili lub przyjechali do na-
szego kraju, a także te osoby, które z  jakie-
goś powodu miały przerwę w pracy nauko-
wej. O finansowanie mogą ubiegać się młodzi 
doktorzy (najwyżej pięć lat po doktoracie), 
niezależnie od narodowości, którzy nad Wi-
słą chcą realizować swoje projekty. W każde 
takie przedsięwzięcie badawcze musi być 
obowiązkowo zaangażowany partner nauko-
wy (krajowy lub zagraniczny).

Ze wsparcia mogą skorzystać także firmy 
prowadzące działalność w  naszym kra-
ju. Mogą one otrzymać nawet do 80 proc. 

Naukowcy  
wracają do pracy
Na pensje sięgające nawet 17 tys. brutto miesięcznie i samodzielność naukową 
mogą liczyć młodzi badacze, którzy zdobędą granty w programach Homing 
i Powroty, finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój. W październiku 
zakończył się nabór w drugim konkursie, ale już w styczniu zostaną otwarte kolejne.

Dr inż. Joanna Ortyl z Politechniki Krakowskiej jest kierownikiem projektu „Synteza i badania fotochemicz-
ne/fotofizyczne inteligentnych luminescencyjnych sensorów molekularnych dedykowanych do selektywnej 
detekcji w biochemii i chemii”, na którego realizację w ramach programu Powroty otrzymała wsparcie w wy-
sokości 800 tys. zł. 
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dofinansowania na projekty oparte na zasa-
dach przyznawania pomocy publicznej. Także 
wtedy konieczna jest współpraca z partnerem 
naukowym – możliwość realizacji projektów 
ma sprzyjać rozwijaniu mobilności i  współ-
pracy międzysektorowej. Instytucje naukowe 
mają szansę zyskać osoby z doświadczeniem 
w  sektorze gospodarczym, a  firmy – zwięk-
szyć kadry B+R, których brakuje w polskich 
przedsiębiorstwach.

Kariera w kraju
Oba programy mają więc pomagać w rozwoju 
kariery młodych badaczy. Homing ma zachę-
cać odbycia stażu podoktorskiego w Polsce. 
Jest skierowany zarówno do Polaków pracu-
jących naukowo za granicą, jak i do obcokra-
jowców, którzy chcieliby realizować w Polsce 
projekty badawcze. Z kolei program Powroty 
adresowany jest do tych osób, które na wcze-
snym etapie swojej kariery zawodowej prze-
rwały prowadzenie prac B+R z powodu pracy 
w innym sektorze gospodarki lub ze względu 
na rodzicielstwo.

Autorzy projektów wybranych do finansowa-
nia, w ramach każdego z programów, mogą 
zdobyć granty w wysokości ok. 800 tys. zł. 
Dzięki temu, nawet przez dwa lata mogą spo-
kojnie pracować nad swoimi pomysłami. Pro-
pozycje zgłaszane w konkursach muszą być 
zgodne z  tematami wskazanymi w  wykazie 

Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Choć 
w wyjątkowych przypadkach szanse na zdo-
bycie finansowania mają też projekty do-
tyczące innych obszarów – jeśli posiadają 
one znaczny potencjał aplikacyjny lub zna-
czenie dla rozwiązania istotnego problemu 
społeczno-gospodarczego.

Skrupulatna weryfikacja
Aby właśnie takie projekty były wspierane, 
prowadzona jest dokładna, trójstopniowa 
weryfikacja każdego zgłoszenia. Najpierw 
projekty analizuje grono ekspertów złożone 

Więcej miejsc pracy
Projekty wybrane w konkursach to nie tylko szansa na roz-
wój karier naukowców aplikujących o granty. Do realizacji 
niektórych z nich powołane zostaną zespoły, których człon-
kowie też będą mogli się rozwijać. Nagrodzone już projekty 
będą realizowane w ośrodkach w Warszawie, Krakowie, To-
runiu, Wrocławiu i Poznaniu, we współpracy łącznie z 24 za-
granicznymi instytucjami naukowymi, a środki pozyskane od 
FNP pozwolą na sfinansowanie co najmniej 25 miejsc pracy 
dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 35 stypen-
diów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) 
zaangażowanych w realizację prac badawczych. 
Kolejne konkursy będą organizowane do końca 2019 r., 
średnio dwa razy w roku.

Dr Łukasz Szyrwiel z Akademii Medycznej we Wrocławiu, laureat 
programu Kolumb (stypendia na staże zagraniczne, realizowany 
w latach 1992-2012) i Pomost (granty powrotowe dla naukowców 
wracających do pracy naukowej po przerwie związanej z opie-
ką nad małym dzieckiem) organizowanego przez FNP w latach 
2010-2015. Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska.

Dr Angelika Baranowska-Łącz-
kowska, fizyk z Uniwersytetu Ka-
zimierza Wielkiego w  Bydgosz-
czy, laureatka programów Homing 
Plus i  Pomost. Fot. Magdalena 
Wiśniewska-Krasińska.
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z osób posiadających duży dorobek nauko-
wy lub doświadczenie we wdrażaniu innowa-
cyjnych rozwiązań w  sektorze B+R, potem 
recenzenci zewnętrzni. Na samym końcu 
autorzy projektów, które przejdą do trzeciego 
etapu, są zapraszani na rozmowę z  interdy-
scyplinarnym panelem ekspertów. W pierw-
szym naborze wyłonienie laureatów konkursu 
trwało około cztery miesiące.

W tym roku odbyły się już dwa nabory – pro-
jekty zgłoszone w tym drugim są właśnie ana-
lizowane i  oceniane. W  ramach pierwszego 
naboru w obu programach rozdysponowano 
ponad 13 mln złotych, które wspierają realiza-
cję 18 projektów. Dzięki programowi Homing 

karierę w Polsce będzie rozwijało trzynastu mło-
dych doktorów, pięć badaczek będzie mogło 
wrócić do pracy w ramach programu Powroty. 

One wróciły
Jedną z laureatek pierwszego konkursu w ra-
mach programu Homing została dr Anna 
 Beroun z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. 
M. Nenckiego PAN w Warszawie. Po pięciu la-
tach pracy w European Neuroscience Institute 
w Getyndze wróciła do Polski, by realizować 
badania mające na celu zlokalizowanie w mó-
zgu komórek, które odpowiadają za powrót do 
nałogu alkoholowego po czasie abstynencji. 

– Mój wyjazd za granicę służył zdobyciu głów-
nie wiedzy i poznaniu innych stylów pracy, ale 
zawsze moim celem był powrót i praca w kra-
ju. Homing dla takich młodych badaczy jak ja, 
jest do tego wielką zachętą. Nie chodzi nawet 
tylko o same pieniądze – cenna jest też oferta 
networkingowa, dostęp do kontaktów, wiedzy 
czy know-how, które dzięki współpracy z FNP 
przy tym programie otrzymujemy. To wielki atut 
programu. Jakość i warunki pracy naukowców 
w Polsce przez ostatnie lata bardzo się popra-
wiły, rozwinęły się badania, więc wiele osób, 
które wyjechały za granicę, teraz myśli o po-
wrotach – ocenia dr Beroun.

Z kolei jedną z pięciu badaczek nagrodzonych 
w programie Powroty jest dr inż. Izabela Stefa-
nowicz-Pięta z Instytutu Chemii Fizycznej PAN 
w Warszawie, która realizuje projekt dotyczący 
pozyskiwania alternatywnych paliw z odpadów. 

– Powroty umożliwiły mi szybki, bezproble-
mowy powrót do pracy po urlopie macierzyń-
skim. Dały szansę na dalszy rozwój osobisty, 
na łatwiejsze odbudowywanie „połączeń” ze 
światem nauki, z badaczami. To jest pewnego 
rodzaju akcelerator postępu – mimo dłuższej 
przerwy w pracy, dziś nie odczuwam, że mia-
łam jakieś zaległości. Samodzielność i swo-
boda pracy, jaką dostałem dzięki grantom, 
sprawiła, że ze swoimi badaniami znów jestem 
w czołówce, wyznaczam kierunki, współpra-
cuję z najlepszymi. Niedawno np. uruchomi-
łam sieć współpracy z czołowymi ekspertami 
na świecie w zakresie produkcji zielonej ener-
gii. Wiem, że bez wsparcia jakie dały Powroty, 
działanie w tej skali byłoby niemożliwe – mówi 
dr Stefanowicz-Pięta.

Arkadiusz Kaczanowski

Wspieramy  
młodych badaczy
Dr Tomasz R. Poprawka, zastępca 
dyrektora ds. działalności programowej, 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

Programy Homing i Powroty to wyjątkowa oferta dla młodych 
i  utalentowanych badaczy, którzy są na kluczowym etapie 
rozwoju naukowego, czyli kilka lat po doktoracie. Poprzez 
program Homing chcemy zachęcić uczonych z zagranicy do 
podjęcia prac B+R w Polsce, oferując im bardzo atrakcyjne 
granty dające możliwość uzyskania samodzielności naukowej, 
a tym samym znacznego przyspieszenia kariery. Oferta skie-
rowana jest zarówno do Polaków aktualnie pracujących poza 
granicami kraju, jak również do obcokrajowców, którzy coraz 
częściej postrzegają Polskę jako atrakcyjne miejsce do pracy. 
Program Powroty to najlepsze dostępne wsparcie skierowane 
dla młodych badaczy (niezależnie od ich narodowości) powra-
cających do pracy naukowej, która na wczesnym etapie zosta-
ła przerwana, na przykład z powodu urodzenia dziecka i opieki 
nad nim lub w związku z pracą w innych sektorach gospodarki. 

Oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wpisuje się w bardzo 
dobrą koniunkturę: w Polsce obecnie funkcjonuje dojrzały sys-
tem finansowania nauki, a nakłady na B+R wzrastają z roku na 
rok. Szczególnym atutem naszego kraju jest fakt, że w minio-
nych latach dokonano ogromnych inwestycji w nowoczesną 
infrastrukturę badawczą i potrzebujemy teraz utalentowanych 
i kreatywnych badaczy, którzy w pełni wykorzystają jej poten-
cjał. To wszystko pozwala wierzyć, że powrót najzdolniejszych 
naukowców do nauki przyczyni się zarówno do wzmocnienia 
całego sektora, jak również będzie stanowił dla nich samych 
ogromną szansę na dalszy rozwój. Dotychczasowi laureaci 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którzy otrzymali już takie 
wsparcie, są tego niezaprzeczalnym dowodem!
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Na stworzenie dzieciom drugiego domu, 
podczas gdy ich rodzice muszą zwyczajnie 
pracować, zdecydował się człowiek z pasją 
– Krzysztof Zejer, dyrektor żłobka Kubusiowy 
Raj. Oczywiście żłobek nie zastępuje dzie-
ciom prawdziwego domu, ale ma zapewnić 
im bezpieczeństwo i swobodę. Krzysztof Ze-
jer jest dyrektorem prywatnej szkoły podsta-
wowej, gimnazjum oraz przedszkola. 

– Mamy spore grono rodziców, którzy mają 
małe dzieci. Jeżeli starsze dziecko chodzi do 
przedszkola bądź szkoły podstawowej, a ro-
dzice zdecydowali się na drugie bądź kolejne 
dziecko, mają wówczas problem z rozwiezie-
niem tych dzieci – tłumaczy Krzysztof Zejer. 

Co wyróżnia Kubusiowy Raj na mapie podla-
skich żłobków? Otóż na przykład to, iż mie-
sięczne opłaty za opiekę nad dzieckiem są 
dosłownie symboliczne. Jest to zdecydowa-
nie najtańszy żłobek w Białymstoku. Wyżywie-
nia zapewnia codziennie dostarczany świeży 
catering – co warto zaznaczyć – darmowy. 
Kadra pedagogiczna składa się z  9  osób. 
Są to specjaliści, osoby z  odpowiednim 

wykształceniem. Wśród nich znajduje się 
również pielęgniarka. Żłobek może pomieścić 
35 dzieci – i od dziewięciu miesięcy, czyli daty 
otwarcia, jest „komplet”. 

Jak w domu
W żłobku liczy się przede wszystkim atmosfera. 
Porządku w placówce, już od wejścia pilnuje 
wykwalifikowany pracownik ochrony, który dla 
dzieci jest po prostu wujkiem. Zna wszystkich 
rodziców. Podobnie jak inni pracownicy żłob-
ka i opiekunki. Kadra ma w swoich szeregach 
osoby z dodatkowym wykształceniem bądź 
przygotowaniem logopedycznym, plastycz-
nym, muzycznym, lingwistycznym. Najmłodsi 
przybywają w gronie tych samych osób, dzięki 
czemu czują się bardzo bezpiecznie.

Żłobek nie powstałby, gdyby nie projekt pod 
nazwą „Mama z  tatą w pracy dbają o przy-
szłość, pociecha w  żłobku rozwija swą by-
strość”. Projekt dostał dofinansowanie z pro-
gramu regionalnego. 

Piotr Sawczuk, Fot. Autor

Przyjazny żłobek
Czytając popularną książkę o przygodach Kubusia Puchatka, wydawać by 
się mogło, że Kubusiowy Raj znajduje się jedynie na kartach znakomitej bajki 
A.A. Milne. Nic bardziej mylnego. W Białymstoku Kubusiowy Raj jest realnie 
blisko i to dzięki Funduszom Europejskim. Żłobek, bo o nim mowa, cieszy się 
dużym zaufaniem rodziców i zachwyca milusińskich. 
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Z danych Głównego Urzędu Statystycznego 
wynika, że w 2016 roku, aż 75,7% gospodarstw 
domowych posiada dostęp do sieci szeroko-
pasmowej. Eksperci podkreślają, że dostęp do 
Internetu jest zróżnicowany i zależy od stop-
nia urbanizacji miejscowości. Co to oznacza? 
W największych miastach sieć jest łatwiej do-
stępna – korzysta z niej aż 82,9% członków go-
spodarstw domowych. W przypadku obszarów 
wiejskich, liczba ta wynosi 77,8%. Ponadto bez 
całkowitego połączenia z siecią pozostaje ok. 
3 mln domów. Jak zatem zapewnić ok. 30% 
Polaków dostęp do cyfrowych możliwości, tak 
aby nie czuli się wykluczeni?

Szerszy dostęp dla wszystkich
Środki finansowe na zapewnienie nam po-
wszechnego dostępu do Internetu znajdują 
się w Programie Polska Cyfrowa. Na przed-
siębiorców telekomunikacyjnych, którzy po-
dejmą się budowy sieci szerokopasmowe-
go Internetu o przepustowości co najmniej 
30 Mb/s czeka dofinansowanie w wysokości 
3 mld zł dostępnych w  trwającym obecnie 
konkursie. Jednym z najważniejszych warun-
ków, jakie muszą spełnić, aby uzyskać unij-
ne wsparcie to podłączenie szkół, placówek 
edukacyjnych, które znajdują się w obrębie 
danego obszaru, do Internetu o przepusto-
wości 100 Mb/s.

Wyrównać szanse i umiejętności
Główną barierą powstrzymującą nas od ko-
rzystania z  cyfrowych technologii nie jest 
brak dostępu do sieci czy przeszkody tech-
niczne, ale niechęć oraz brak umiejętności 
niezbędnych do serfowania po Internecie. 
Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, 
aż 42% Polaków nie posiada kompetencji 
komputerowych, czyli zdolności do używa-
nia komputera do m.in. zbierania informacji 
czy komunikacji. Ale ta sytuacja stopniowo 
się zmienia. Zgodnie z  informacjami GUS 
zawartymi w raporcie „Społeczeństwo infor-
macyjne w Polsce”, w br. osoby korzystają-
ce z e-usług administracji publicznej w ciągu 
ostatniego roku stanowiły ponad 30% popu-
lacji osób w wieku 16-74 lata. To o 3,6% wię-
cej niż w 2015 r. Najczęściej z e-administracji 
korzystamy w celu wyszukiwania informacji 
na stronach administracji publicznej. Optymi-
stycznie rośnie odsetek osób wysyłających 
wypełnione formularze drogą elektroniczną. 
W ciągu ostatnich 4 lat wskaźnik ten zwięk-
szył się o 7,4%. W 2015 roku przez Internet 
złożono ok. 7 mln kwestionariuszy podatko-
wych, więc Polacy potrafią i widzą korzyści 
z wprowadzania e-usług. Warto wspomnieć, 

Cyfryzacja łączy
Aby każdy z nas mógł w pełni wykorzystać potencjał tkwiący w technologiach 
cyfrowych nie wystarczy tylko mieć stały dostęp do łącza internetowego. 
Niezbędne jest odpowiednie wsparcie finansowe i ukierunkowanie działań, dzięki 
którym każdy z nas skorzysta z dobrodziejstw cyfrowej rewolucji.

Cyfryzacja w liczbach

W ramach rozstrzygniętych dotychczas konkursów Progra-
mu Polska Cyfrowa zatwierdzono do dofinansowania 140 
wniosków na kwotę 1,9 mld zł. W listopadzie 2016 r. zostały 
ogłoszone nabory do kolejnych konkursów POPC:  z Działa-
nia 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz 
Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji 
rządowej. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowa-
nie projektów w ramach tych konkursów wynosi 800 mln zł. 
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że z e-administracji najefektywniej korzystają 
przedsiębiorcy małych i średnich firm. Zgod-
nie z danymi z GUS, aż 93,6% z nich wybrało 
elektroniczną formę kontaktu z administracją 
publiczną. Jednak zbyt mało Polaków (ok. 
27%) używa świadomie Internetu w  celach 
urzędowych. Jak można to zmienić?

Wielopoziomowa  E-integracja 
Nie jest chyba tajemnicą że przed e-admini-
stracją stoi nie lada wyzwanie, aby zachęcić 
społeczeństwo polskie do traktowania dostępu 
do Internetu jako narzędzia do kontaktowania 
się z urzędnikami. Wymaga to budowania co-
raz bardziej tzw. „user friendly”, czyli przyjaznej 
i bezpiecznej w użytkowaniu, kompleksowej 
oferty e-usług. Jak to osiągnąć? Projektowane 
usługi powinny spełniać kilka istotnych kryte-
riów, dzięki którym użytkownik będzie chętnie 
po nie sięgał. Po pierwsze powinny one od 
samego początku powstawać z myślą o po-
trzebach konkretnych użytkowników. Jednak 
ich wykorzystanie nie powinno sprawiać kło-
potów, nawet osobie z podstawowymi umie-
jętnościami obsługi komputera. Projektowane 
e-usługi muszą też przynosić konkretne korzy-
ści osobie z niej korzystającej, w przeciwnym 
wypadku jaki jest sens ich wykorzystywania? 
E-usługa musi umożliwić rejestrację czy ewen-
tualnie przesłanie informacji lub dokumentów. 
I  to w  taki sposób, że przyniesie to realne 
skutki w  otaczającej użytkownika rzeczywi-
stości. Czyli jeżeli zarejestruje się u  lekarza 
na konkretny dzień i godzinę, to wizyta powin-
na mu być w wyznaczonym czasie zapewnio-
na. Właśnie tylko e-usługi spełniające wyżej 

wymienione kryteria otrzymają dofinansowanie 
w ramach projektów realizowanych w ramach 
POPC „E-administracja i otwarty rząd”, takich 
jak e-usługa OMNIS czy Platforma Usług Elek-
tronicznych Służby Celnej.

Radosław Zieniewicz

Biblioteka w Internecie

Wyszukiwanie dzieł, publikacji wydawniczych i  naukowych, 
zgromadzonych w Bibliotece Narodowej i bibliotekach publicz-
nych będzie jeszcze prostsze i szybsze przy użyciu komputera. 
Taki jest właśnie cel projektu wyszukiwarki OMNIS, która wyko-
rzystując potencjał technologii cyfrowych oraz już istniejących 
e-usług publicznych, ułatwi błyskawiczne odnalezienie wszyst-
kich tych publikacji. Grupą docelową projektu są użytkownicy 
indywidualni, w tym głównie uczniowie, studenci, pracownicy 
instytucji naukowych, nauczyciele. Potencjalna grupa odbior-
ców, która skorzysta z tych e-usług liczy 5,9 mln osób.

Elektroniczne 
zamówienia publiczne
Celem głównym projektu będzie wdrożenie obowiąz-
kowego odbioru faktur elektronicznych przez admi-
nistrację publiczną. Cel ten wynika z  wypełnienia 
nałożonego na wszystkie kraje członkowskie UE obo-
wiązku wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie 
fakturowania elektronicznego w  zamówieniach pu-
blicznych. Spełnieniu tego obowiązku posłuży wyko-
rzystanie funkcjonalności Platformy e-Fakturowania. 
Umożliwi ona wprowadzenie wymaganych prawem 
standardów e-fakturowania w dostawach publicznych 
w systemach i usługach IT, przystosowanie 80 pod-
miotów publicznych do wymagań nowych przepisów.
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Dzięki współpracy transgranicznej, w  latach 
2007-2013 po stronie polskiej zrealizowano 
ponad 4 tysiące tego typu przedsięwzięć. 
Łącznie przyznano na ten cel ok. 50 mln euro 
wsparcia. Wśród beneficjentów przeważa-
ły urzędy gmin i  gminne jednostki admini-
stracyjne. W projektach uczestniczyły także 
organizacje pozarządowe. Główne tematy 
współpracy to kultura i dziedzictwo narodo-
we, turystyka oraz sport i rekreacja.

W  bieżącej edycji programów Interreg, mi-
kroprojekty dalej będą wspierać nawiązywa-
nie nowych lub utrzymywanie już istniejących 
kontaktów transgranicznych. Planowane 
działania powinny przyczyniać się do po-
konywania barier mentalnych, językowych 

i społeczno -kulturowych. Ich celem jest po-
prawa wzajemnego porozumienia, co jest 
podstawą rozwoju stabilnej współpracy mię-
dzy mieszkańcami pogranicza. Mikroprojek-
ty przyczynią się również do podwyższenia 
poziomu edukacji mieszkańców pogranicza 
oraz dostosowaniu jej kierunku do lokalnego, 
transgranicznego rynku pracy.

Grupą docelową projektów są przede wszyst-
kim mieszkańcy pogranicza. Przedsięwzięcia 
mogą być dedykowane konkretnej grupie 
(np. dzieciom w wieku przedszkolnym). Wśród 
ich najczęstszych odbiorców po polskiej stro-
nie znalazły się formalne i nieformalne gru-
py zaangażowane w  działalność kulturalną 
(np. zespoły, towarzystwa, twórcy), sportową 

Małe przedsięwzięcia 
służące mieszkańcom 
pogranicza
Polscy beneficjenci wraz z partnerami z sąsiednich krajów realizują tzw. 
mikroprojekty. Głównym celem tych przedsięwzięć jest integracja społeczności 
lokalnych po obydwu stronach granicy. Ich dofinansowanie, w zależności 
od programu Interreg, w ramach którego są realizowane, może wynieść do 
100 tysięcy euro. Instytucjami odpowiedzialnymi za wybór i nadzór nad tymi 
projektami są głównie Euroregiony.
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(amatorzy i grupy formalne), miłośnicy kultu-
ry, dzieci i młodzież (jako uczniowie różnych 
szczebli, w tym również o specjalnych potrze-
bach) oraz członkowie ochotniczych straży 
pożarnych.

Jakie działania  
mogą być dofinansowane?
Każdy z Euroregionów dokładnie określa, kie-
dy rozpocznie się nabór i jakiego typu inicja-
tywy mogą liczyć na wsparcie. Niezbędny jest 
udział w projekcie co najmniej dwóch pod-
miotów – minimum po jednym z każdej strony 
granicy. Wyjątkiem jest Europejskie Ugrupo-
wanie Współpracy Terytorialnej, które może 
ubiegać się o dofinansowanie jako jedyny be-
neficjent (wtedy współpraca będzie odbywać 
się wśród należących do niego członków). 
Mikroprojekty mogą dotyczyć wspierania róż-
nych aktywności oddziałujących na rozwój 
pogranicza, np.:

• transgraniczne festiwale muzyczne, folk-
lorystyczne, teatralne, zawody sportowe, 
wystawy; 

• warsztaty rękodzieła ludowego i artystycz-
nego, wspólne działania promocyjne; 

• wspólne działania edukacyjne i kursy języ-
kowe;

• wspólne seminaria, konferencje, szkolenia;
• transgraniczne ćwiczenia (np. straży po-

żarnych, służb medycznych), programy 
profilaktyczne; 

• działania proekologiczne, edukacja ekolo-
giczna; 

• tworzenie transgranicznych szlaków tury-
stycznych;

• wspólne przedsięwzięcia w  ramach part-
nerstw samorządów i ich jednostek;

• modernizacja małej infrastruktury.

Aleksandra Reduch

Projekt Wspólne korzenie – prezentacja tradycji lu-
dowej z obszaru Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, 
program Interreg Polska-Brandenburgia 2007-2013

Celem projektu była promocja polskiej i niemieckiej tradycji 
ludowej, rękodzieła i kulinariów. Zorganizowano festiwal, który 
zgromadził twórców ludowych, koła gospodyń wiejskich, ze-
społy śpiewacze. Wydarzenie było skierowane do mieszkań-
ców miast partnerskich: Szprotawy oraz Spremberga. Każdy 
uczestnik festiwalu, dzięki licznym atrakcjom, mógł się zapo-
znać z lokalnymi tradycjami i historią obu miast.
Partnerzy: 
• Szprotawski Dom Kultury
• Albert-Schweitzer-Familien e.v.
Dofinansowanie z EFRR: ok. 2,6 tys. EUR

Projekt Magia dźwięków pogranicza w muzyce, kultu-
rze i przyrodzie polsko-słowackiej, program Interreg 
Polska -Słowacja 2007-2013

Celem projektu skierowanego do polskich i słowackich dzie-
ci i młodzieży z wadą słuchu było zwiększenie ich zdolności 
komunikacyjnych oraz lepsza integracja ze środowiskiem 
lokalnym. W procesie rehabilitacji zastosowano metody edu-
kacyjne wykorzystujące elementy dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego. 
Zorganizowano dwa cykle warsztatów muzyczno-wokalno-
-tanecznych. Dzieci wzięły udział w kilkudniowych zajęciach 
edukacyjnych, konkursach i zabawach, jak również wyciecz-
kach krajoznawczych po polsko-słowackim pograniczu. Efek-
ty działań projektowych zaprezentowano podczas międzyna-
rodowej konferencji skierowanej do nauczycieli pracujących 
z dziećmi z wadą słuchu.
Partnerzy: 
• Stowarzyszenie Rodziców I Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, 

Krosno 
• Priatelia sluchovo postihnuty chdeti, Presov 
Dofinansowanie z EFRR: ok. 37,3 tys. EUR

Na stronach Euroregionów znajdziesz szczegółowe informacje o terminach i zasadach naborów:

• współpraca polsko-czeska:
www.euroregion-beskidy.pl
www.olza.pl
www.euroregion-silesia.pl
www.europradziad.pl
www.euroregion-glacensis.ng.pl
www.euroregion-nysa.pl

• współpraca polsko-słowacka:
www.karpacki.pl
www.euroregion-beskidy.pl
www.euroregion-tatry.pl

• współpraca polsko-niemiecka:
www.euroregion-snb.pl
www.neisse-nisa-nysa.org
www.euroregion-viadrina.pl
www.pomerania.org.pl

www.euroregion-beskidy.pl
www.olza.pl
www.euroregion-silesia.pl
www.europradziad.pl
www.euroregion-glacensis.ng.pl
www.euroregion-nysa.pl
www.karpacki.pl
www.euroregion-beskidy.pl
www.euroregion-tatry.pl
www.euroregion-snb.pl
www.neisse-nisa-nysa.org
www.euroregion-viadrina.pl
www.pomerania.org.pl


Najważniejsze uproszczenia 
systemu wdrażania funduszy UE:
1. Rzecznik Funduszy Europejskich

Będziesz mógł skorzystać z pomocy przy kontaktach z instytucjami 
zaangażowanymi we wdrażanie funduszy UE.

2. Konkursy w rundach

Jeśli nie zdążysz złożyć wniosku konkursowego w danym terminie, 
będziesz mógł zrobić to w kolejnej rundzie.

3. Możliwość poprawienia wniosku o dofinansowanie

Masz możliwość poprawy aplikacji. Wniosek nie zostanie odrzucony 
na wstępnym etapie oceny.

4. Ograniczenie obowiązku przedkładania dokumentów 

Nie musisz dostarczać dokumentów, które instytucja sama może uzyskać.

5.  Ograniczenie liczby dokumentów stosowanych przy realizacji projektów 

Nie będziesz musiał stosować się do zapisów ok. 100 dokumentów tak 
jak jest to obecnie, a jedynie do wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów.

6. Skrócenie terminów w postępowaniu odwoławczym

Szybciej zostanie rozpatrzony Twój protest.

POIŚ*
 ■ uruchomiono 47 naborów wniosków na kwotę 
23,6 mld zł 

 ■ złożono 956 wniosków o dofinansowanie 
na całkowitą kwotę 72,4 mld zł 

 ■ podpisano 241 umów o wartości unijnego  
dofinansowania ok. 26,9 mld zł

Szczegółowe informacje  
na ten temat uproszczeń  
znajdują się na stronie:

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
NOWOCZESNA GOSPODARKA SIŁĄ ROZWOJU



POPC*
 ■ uruchomiono 21 naborów 
wniosków na kwotę 6,5 mld zł 
dofinansowania, 

 ■ złożono 321 wniosków 
o dofinansowanie projektów 
na całkowitą kwotę 5,5 mld zł 

 ■ podpisano z beneficjentami 132 
umowy, przyznające wsparcie  
unijne w części UE na prawie  
1,9 mld zł

POWER*
 ■ uruchomiono 246 nabory wniosków 
na kwotę 7,9 mld zł, 

 ■ złożono 5 416 wniosków o dofinan-
sowanie projektów na całkowitą 
kwotę prawie 10 mld zł 

 ■ podpisano z beneficjentami 1 608 
umów, przyznających wsparcie  
na prawie 5 mld zł

POIR*
 ■ uruchomiono 43 nabory  

wniosków na kwotę 15,8 mld zł

 ■ złożono 6 433 wnioski o dofinansowanie  
projektów na całkowitą kwotę 65,6 mld zł 

 ■ podpisano z beneficjentami 816 umów, przyznają-
cych wsparcie unijne na ponad 6,7 mld zł

POPW*
 ■ uruchomiono 12 naborów 
wniosków na kwotę  
3,1 mld zł 

 ■ złożono 433 wniosków 
o dofinansowanie projek-
tów na całkowitą kwotę 
3,39 mld zł 

 ■ podpisano z beneficjenta-
mi 154 umowy, przyzna-
jące wsparcie  unijne na 
prawie ponad 1,34 mld zł

*Stan na 30.11.2016 r.
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Inwestujemy w młodych 
innowatorów

„Platformy startowe dla nowych pomysłów” to pierwsze realizowane na tak szeroką skalę przedsięwzięcie 
w Polsce, które wspiera startupy. Na ich realizację przeznaczono 200 mln euro z Programu Polska Wschod-
nia, w tym 20 mln euro na pilotaż.  

W ramach pilotażu działają trzy Platformy startowe: Hub of Talents (animator: Białostocki Park Naukowo-Tech-
nologiczny), TechnoparkBiznesHub (animator: Kielecki Park Technologiczny) oraz Connect (Lubelski Park 
Naukowo-Technologiczny). Każda z Platform startowych opracowała i wdraża program akceleracji startupów, 
obejmujący: nabór pomysłów na innowacyjny biznes, wybór najlepszych koncepcji oraz zapewnienie specjali-
stycznego wsparcia w opracowaniu odpowiedniego modelu dla danego startupu i przygotowanie go do wejścia 
z produktem na rynek. Po zakończeniu pilotażu, modele i efekty funkcjonowania Platform startowych zostaną 
ocenione. Wnioski posłużą do ewentualnej modyfikacji sposobu wdrożenia pozostałych środków. Kontynuacja 
„Platform startowych…”  jest uzależniona od uzyskanych efektów i od zgody Komisji Europejskiej. 

Więcej informacji: www.PlatformyStartowe.gov.pl. 

Platformy startowe dla nowych pomysłów to dla młodych ludzi nie tylko 
doskonała możliwość zadebiutowania na rynku z nowatorskim biznesem, 
ale także niepowtarzalna szansa na rozwój osobistych kompetencji, niezbędnych 
do skutecznego prowadzenia firmy. 

Platformy startowe umożliwiają uczestnikom integrację ze środowiskiem startupowym. Fot. Kielecki Park 
Technologiczny

www.PlatformyStartowe.gov.pl
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Trwający od marca nabór pomysłów do pi-
lotażu programu dobiegł końca. Teraz po-
mysłodawcy objęci wsparciem Platform 
startowych intensywnie pracują nad udo-
skonaleniem swojej innowacyjnej usługi lub 
produktu oraz powiązanego z nimi modelu 
biznesowego. Startupy, które z  sukcesem 
zakończą tzw. inkubację mają szansę na 
zdobycie nawet 800 tys. zł dotacji na rozwój 
działalności.  

Blisko 2,3 tys. pomysłów 
na startup! 
Poprzeczka została postawiona wysoko, ale 
na miarę potencjału tkwiącego w młodych in-
nowatorach. Zgłaszane do programu pomy-
sły musiały dotyczyć innowacyjnych produk-
tów – wyrobów lub usług, które do tej pory nie 
były przedmiotem działalności gospodarczej. 
Liczba zgłoszonych pomysłów – blisko 2,3 
tys. – przerosła oczekiwania, a same pomysły 
pozytywnie zaskoczyły rozmachem, kreatyw-
nością i nowatorskim spojrzeniem na potrze-
by potencjalnych klientów.

Dotyczyły różnych branż. Wśród zapropono-
wanych koncepcji znalazły się m.in. pomysły 
na: innowacyjne kolektory słoneczne, sprzęt 
medyczny do rehabilitacji zwierząt, inteligent-
ne systemy oświetlenia do uprawy roślin, apli-
kacje do zdalnej diagnostyki maszyn, pakiety 
produktów zapewniających bezpieczeństwo 
w domu czy też hybrydowe silniki zaburtowe 
do jachtów żaglowych. 

W ramach pilotażu Platformy wyinkubują 190 
najbardziej obiecujących startupów. Więk-
szość z nich została już wyłoniona. 

Kompleksowe wsparcie 
Młodzi ludzie, po zakwalifikowaniu się do 
Platform startowych, zakładają startup i roz-
poczynają inkubację – pod okiem specjali-
stów intensywnie pracują nad przekształ-
ceniem swojego pomysłu w  dochodowy 
i perspektywiczny biznes o istotnym poten-
cjale rynkowym, pozyskując podczas tego 
procesu szereg nowych umiejętności. Każdy 
startup ma swojego opiekuna, który wspiera 
zespół startupu w realizacji indywidualnego 
programu inkubacji, który może trwać mak-
symalnie 10  miesięcy. Program obejmuje 
precyzyjnie dopasowane do potrzeb rozwoju 
danego startupu: 

• usługi podstawowe, m.in. księgowe, dorad-
cze, dostęp do stanowiska pracy;

• mentoring krajowy i zagraniczny;

• usługi specjalistyczne (np. techniczne, 
technologiczne, inżynierskie, informatycz-
ne, wzornicze, marketingowe, prawne). 

Jeśli się uczyć, to od najlepszych
Oprócz indywidualnego opiekuna, startupy 
mają do dyspozycji mentorów – doświad-
czonych menedżerów, przedsiębiorców, 
ekspertów branżowych i inwestorów, którzy 
doradzą, jak zbudować zespół, opracować 
strategię rozwoju i zrealizować zaplanowa-
ne cele. 

Młodzi innowatorzy Platformy Hub of Talents. Fot. Białostocki 
Park Naukowo-Technologiczny

Startupy mają do dyspozycji indywidualnego opiekuna oraz 
mentorów. Fot. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
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W Platformy startowe zaangażowało się ponad 
100 mentorów, z kraju i zagranicy. Wśród nich 
znalazły się prawdziwe „startupowe gwiazdy”, 
takie jak Mike Bradshaw, m.in. trener szko-
ły biznesu Startup Sauna w  Finlandii, Jon 
Bradford, którego większość kariery zawo-
dowej związana jest ze startupami czy David 
Bizer, Partner w Talent Fountain, firmy rekruta-
cyjnej zajmującej się poszukiwaniem talentów. 

Program obejmuje dwa rodzaje mentoringu: 

• biznesowy – długoterminowy, wspierający 
przedsiębiorcę w tworzeniu wizji i strategii 
firmy;

• specjalistyczny – dotyczący konkretnych ob-
szarów funkcjonowania firmy (np. sprzedaż, 
technologia, marketing, rozwój na międzyna-
rodowych rynkach, pozyskiwanie środków 
na inwestycje, rekrutacja i rozwój zespołu).

W doborze mentora pomaga startupom opie-
kun, który na podstawie indywidualnej anali-
zy potrzeb młodego przedsiębiorcy umożliwia 

mu nawiązanie efektywnej współpracy z men-
torem o optymalnym profilu kompetencji. 

Nowe umiejętności, 
nowe możliwości 
Kompleksowe wsparcie biznesowe to jednak 
nie wszystko. Pod skrzydłami Platformy starto-
wej młodzi przedsiębiorcy zdobywają kompe-
tencje, które pomogą im skutecznie zaistnieć 
na rynku. Uczą się m.in. zarządzania bizne-
sem, techniki wystąpień publicznych czy two-
rzenia prezentacji, niezbędnych w skutecznym 
dotarciu do potencjalnych inwestorów. Współ-
pracując z praktykami biznesu, poznają tajniki 
prowadzenia firmy oraz zasady, którym rządzi 
się rynek. Uczestnicząc w startupowych wyda-
rzeniach zdobywają cenne kontakty bizneso-
we, wymieniają się doświadczeniem z innymi 
startupami oraz czerpią z tych spotkań nowe 
inspiracje dla rozwoju swojej działalności. 

To wszystko sprawia, że uczestniczący w pro-
gramie młodzi ludzie stają się coraz bardziej 
kreatywni i przedsiębiorczy, co przekłada się 
na ich pewniejsze kroki w  biznesie. Dzięki 
Platformom startupowcy doskonalą także sze-
reg ważnych kompetencji „miękkich”– m.in. 
zorientowanie na osiągnięcie celów i wytrwa-
łość w  dążeniu do ich realizacji, otwartość 
na nowe możliwości, zdolność dostrzegania 
perspektyw dalszego rozwoju czy umiejęt-
ność pracy zespołowej – bez których nie da 
się efektywnie działać na rynku.

Dotacja na start 
Gdy startupy pomyślnie przejdą ścieżkę in-
kubacji, tzn. opracują pozytywnie zweryfiko-
wany rynkowo model biznesowy i  stworzą 
pierwszą wersję produktu, mogą starać się 
o dotację – nawet 800 tys. zł na rozpoczęcie 
działalności biznesowej i pierwszą sprzedaż. 
Dofinansowanie mogą przeznaczyć m.in. na 
usługi doradcze i eksperckie, wynagrodzenie 
dla zespołu, zakup środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych czy dzia-
łania informacyjno-promocyjne. 

Konkurs dotyczący tego rodzaju wsparcia 
potrwa do 21 lipca 2017 r. Aby w nim wystar-
tować, startupy muszą otrzymać pozytywną 
rekomendację Platformy startowej, w której 
odbyły inkubację. 

Judyta Szóstakowska

Więcej informacji:

www.polskawschodnia.gov.pl

Startupowcy doskonalą także tzw. miękkie kompetencje, bez 
których nie da się efektywnie działać na rynku. Fot. Lubelski 
Park Naukowo-Technologiczny.

www.polskawschodnia.gov.pl
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Coś zupełnie nowego
Szymon Kubicki, uczestnik Platformy startowej Connect

W środowisku startupowym działam od kilku lat. Pracowałem nad własnymi produktami lub 
świadczyłem usługi dla innych startupów. W związku z tym byłem uczestnikiem różnych 
programów szkoleniowych albo sam występowałem w  roli mentora. Platforma Connect 

jest czymś zupełnie nowym na tym rynku. Podoba mi się to, że w swoich założeniach obejmuje cały pro-
ces tworzenia firmy: od formalnego założenia spółki, przez prace nad produktem, strategią marketingową 
i sprzedażową, kończąc na sprawach prawno-księgowych. Biorąc w niej udział doceniamy przede wszystkim 
kontakt z przedsiębiorstwami, którzy mogą być naszymi przyszłymi klientami. Platforma Connect otwiera 
drzwi do wielu spółek, do których normalnie bardzo ciężko byłoby zapukać. Pozyskane środki finansowe 
przeznaczymy na trzy działania: dwa wdrożenia produktu, dopracowanie finalnego produktu (w oparciu 
o doświadczenie zdobyte przy wdrożeniach) oraz opracowanie skutecznej strategii zainteresowania po-
tencjalnych klientów ofertą i i przekształcenia ich w płacących klientów. Produkt, który oferujemy to system 
zdalnej diagnostyki i predykcji awarii maszyn przemysłowych. W dobie wysokiej konkurencji przemysłowej, 
przedsiębiorstwa produkcyjne nie mogą sobie pozwolić na ryzyko nieprzewidzianych przestojów, drogie 
akcje serwisowe i niepewność terminu zakończenia naprawy, a co za tym idzie ponownego uruchomienia 
procesu produkcyjnego. Predictail rozwiązuje ten problem, analizując dane z maszyn przy pomocy algo-
rytmów Machine Learning. Dzięki temu jesteśmy w stanie powiedzieć, czy w najbliższym czasie pojawi się 
problem z danym urządzeniem i czy trzeba podjąć działania zapobiegawcze, które są tańsze i mniej skom-
plikowane niż późniejszy serwis.

Ważna jest strategia
Łukasz Łapinski, uczestnik Plat-
formy startowej Hub of Talents

Pakomatic to nowe podejście do 
sposobu dostarczania przesyłek 

kurierskich. Większość z  nas przeżyła sytuację, 
kiedy musi czekać na kuriera lub udać się do odda-
lonego punktu odbioru. Dostarcza to niepotrzeb-
nego stresu. Naszym celem jest zbudowanie sieci 
automatów paczkowych dostępnej dla każdego 
kuriera. Współdzielenie infrastruktury jest tutaj klu-
czowe. Klient będzie mógł zamówić przesyłkę do-
wolnym kurierem, a ten dostarczy ją do dogodnie 
zlokalizowanego i funkcjonalnego automatu. Sam 
pomysł zrodził się w 2015 roku. Szybko zoriento-
waliśmy się, że najważniejsze w przedsięwzięciu 
będą: strategia wprowadzenia produktu na rynek, 
aspekty prawne i wiedza ekspercka z różnych ob-
szarów. To właśnie w tym celu zgłosiliśmy się do 
Platformy startowej Hub of Talents. Otrzymujemy 
tu pakiet usług prawnych i specjalistycznych oraz 
możliwość rynkowej weryfikacji samego pomysłu. 
Kolejnym istotnym elementem jest dla nas możli-
wość dotarcia do potencjalnych klientów i  part-
nerów, takich jak Poczta Polska. Nie sposób nie 
wspomnieć o możliwości pozyskania dofinansowa-
nia w wysokości 800 tys. zł. To ono pozwoli nam 
dopracować produkcyjną wersję systemu, a także 
podjąć niezbędne działania promocyjne.

Automatyka 
w branży budowlanej
Paweł Wyka, uczestnik Platformy 
startowej TechnoparkBiznesHub 

Żyjemy w  niezwykłych czasach. Prywatne firmy 
podbijają kosmos i pracują nad autonomicznymi 
samochodami. Wiele branż wykorzystuje dobro-
dziejstwa automatyki. Niestety branża budowlana 
dopiero wchodzi w ten etap. Wykorzystując tę szan-
sę pracuję nad samosterującym urządzeniem, któ-
re może wykonywać różne prace w obrębie płasz-
czyzny np. ściany. Obecnie do prac tynkarskich 
wykorzystuje się agregaty tynkarskie. Służą one 
jednak tylko do mieszania i nakładania zaprawy, na-
tomiast wszystkie pozostałe prace związane z wy-
równaniem tej zaprawy wymagają pracy ręcznej. 
Pracujemy nad tym, aby nasze urządzenie mogło 
być zamocowane równolegle do powierzchni np. 
ściany, w taki sposób, aby wyznaczało jej płaszczy-
znę i w obrębie tej płaszczyzny specjalny osprzęt 
roboczy mógł nakładać i  wyrównywać zaprawę. 
Urządzenie w zasadzie ma pracować podobnie jak 
obrabiarka CNC lub drukarka 3D, z  taką różnicą, 
że będzie je można łatwo i  szybko zamocować 
w realnych warunkach budowy. Wciąż pracuję nad 
tym, aby urządzenie spełniło wszystkie założenia 
i przełożyło się na rzeczywiste oszczędności czasu 
i kosztów robocizny.
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Kondycja miast, a  w  szczególności jakość 
życia społeczności lokalnych, w dużej mierze 
zależy od środowiska przyrodniczego, które 
wytwarza szereg korzyści: wodę do picia, 
czyste powietrze, zdrową żywność, ochronę 
przeciwpowodziową. Nie sposób przecenić 

też walorów kulturowych terenów zielonych – 
są miejscem na rekreację i uprawianie sportu, 
sprzyjają rozwojowi turystyki, generują warto-
ści estetyczne i wzbogacają doświadczenia 
duchowe.

Urbanizacja kontra przyroda
Koncentracja ludności na obszarach miej-
skich sprawia, że kwestie ochrony środowi-
ska są tu szczególnie ważne, tym bardziej, 
że mają kluczowe znaczenie dla zdrowia 
ludzkiego. Atrakcyjne parki, skwery czy ob-
szary leśne w obrębie miast, tworzą miejsca 
do uprawiania sportu i  rekreacji dla całych 
rodzin, sprzyjają integracji i budują pozytyw-
ny wizerunek miasta w oczach społeczności 
lokalnej. Nie sposób pominąć też ich walorów 
edukacyjnych – są namacalnym miejscem do 
nauki dla małych odkrywców. 

Dbanie o miejski ekosystem ma wymiar dłu-
gofalowy i powinno być działaniem komplek-
sowym, dlatego jest poważnym zadaniem dla 
każdej gminy czy miasta. 

„Zielone płuca” miast
Dobra jakość środowiska miejskiego i jej bioróżnorodność ma wysoki walor 
ekonomiczny – decyduje o zdrowiu, komforcie życia mieszkańców i efektywności 
ich pracy. Środki finansowe, które pomogą w budowie „zielonych miast” można 
pozyskiwać z Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Poprawa jakości środowiska 
miejskiego w POIiŚ 2014-2020
Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 
w trzecim konkursie: 104,2 mln zł
Okres kwalifikowania wydatków: od 01.01.2014 r. 
do 31.12.2023 r.
Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Beneficjenci:
• Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.
• Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji 

obowiązków własnych gmin.
• Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (typ projektu 1 i 3).

Zrewitalizowany Ogród Saski w Lublinie. Fot. Urząd Miasta Lublin
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Więcej zieleni
Wsparcie finansowe na ochronę przyrody 
i  rozwój terenów zielonych w miastach ofe-
rują Fundusze Europejskie. Szczególny wy-
miar społeczny i przyrodniczy mają projekty, 
które będę realizowane w ramach działania 
2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 
POIiŚ 2014-2026. Celem tego działania jest 
zahamowanie spadku powierzchni terenów 
zieleni w  miastach. Zostanie to osiągnięte 
dzięki zwiększeniu powierzchni terenów zie-
leni w  miastach (w  tym parków, zieleńców 
i terenów zieleni osiedlowej), między innymi 
dzięki rekultywacji bądź remediacji terenów 
zdegradowanych i zanieczyszczonych dzia-
łalnością człowieka. 

Na co fundusze?
Fundusze mogą być wykorzystane m.in. na 
założenie i remediację parków miejskich i zie-
leńców, komunalnych lasów miejskich, na ko-
munalne całoroczne akweny z wodą nie kon-
serwowaną chemicznie; przyrodnicze ścieżki 
edukacyjne; komunalne geoparki (związane 
z  dziedzictwem geologicznym). W  przypad-
ku kompleksowego projektu rekultywacji lub 
remediacji możliwe jest również sfinansowa-
nie elementów dodatkowych: infrastruktury 
dla udostępniania zieleni oraz infrastruktury 
sportowej (np. ścieżek, ławeczek, koszy na 
śmieci, infrastruktury oświetleniowej, ciągów 
pieszo-rowerowych, komunalnych ogólnie do-
stępnych boisk pokrytych trawą, komunalnych 
siłowni plenerowych, ścieżek rowerowych). 
Wartość ww. elementów nie może wynieść wię-
cej niż 30% kosztów kwalifikowanych projektu. 

Projekty do realizacji wyłaniane są w  trybie 
konkursowym. Dwa zakończone już konkur-
sy (w  lutym i we wrześniu br.) wskazują, że 
najbardziej popularnym wśród samorządów 
jest 2 typ projektów, czyli „Rozwój terenów 
zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonal-
nych”. Potwierdza to realną potrzebę inwesty-
cji w przyrodę, zarówno wśród mieszkańców, 
jak również samorządów lokalnych. 

Do końca grudnia 2016 r. można jeszcze zgła-
szać kolejne wnioski. 

Inwestycja w przyrodę i człowieka
Warto wspomnieć, że promowane są projekty 
o wysokich walorach przyrodniczych, w tym 
w szczególności projekty, w efekcie których 

powstaną bogate, wielopiętrowe i wielogatun-
kowe założenia zieleni, oparte na gatunkach 
rodzimych, tworzących dogodne i  atrakcyj-
ne warunki dla rodzimych ptaków, owadów 
i drobnych ssaków, a także zawierające obsza-
ry ukształtowane w sposób naturalny, zbliżony 
do dzikiego, istotnie podnoszący różnorod-
ność biologiczną. Duże znaczenie w ocenie 
projektów konkursowych ma też aspekt spo-
łeczny. Dodatkowe punkty można otrzymać 
m.in. za lokalizację projektu w  dzielnicach, 
w których występują nasilone problemy spo-
łeczno-ekonomiczne (np. niskie dochody 
mieszkańców, wysokie bezrobocie). Tereny 
zdegradowane, często omijane przez miesz-
kańców ze względów bezpieczeństwa i emi-
tujące szkodliwe substancje, dzięki realizacji 
projektów POIiŚ stają się miejscem zachęca-
jącym do ruchu na powietrzu. Aktywność taka 
zaczyna być doceniana ze względów ekono-
micznych, ponieważ przynosi wzrost efektyw-
ności pracy i spadek wydatków na leczenie 
chorób cywilizacyjnych, związanych z brakiem 
ruchu i skażeniem środowiska.

Katarzyna Masłowska 

Rozwój terenów zieleni 
w mieście Busko-Zdrój
Waldemar Sikora,  
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Również Gmina Busko-Zdrój, która jest jed-
nym z bardziej znanych uzdrowisk w Polsce, stara się spro-
stać oczekiwaniom swoich mieszkańców. Obszar objęty pro-
jektem obejmuje zagospodarowanie miejsc znajdujących się 
na terenie miasta Busko-Zdrój, tj.: tzw. park „Małpi Gaj”, park 
za sanatorium „Rafał”, reprezentacyjne skwery znajdujące 
się w różnych częściach miasta. Realizacja projektu wynika 
z faktycznego zapotrzebowania i jest odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców miasta, okolicznych miejscowości, jak również 
turystów i kuracjuszy. W ramach projektu, poza urządzeniem 
terenów zielonych, wykonana zostanie infrastruktura towarzy-
sząca (m.in. alejki, ławki, kosze, budki lęgowe dla ptaków), 
co zachęci przyszłych użytkowników do korzystania z  tych 
terenów. 

Powstaną atrakcyjne tereny z rodzimą roślinnością parkową, 
pozwalające na atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, nie tylko 
dzieci i młodzieży, ale również osób starszych w tym kuracju-
szy, turystów. Korzystanie z oddanych terenów będzie ogólno-
dostępne i bezpłatne.
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Różnorodność zasobów przyrodniczych czyni 
Polskę niezwykłym krajem na mapie Europy. 
23 parki narodowe, 1488 rezerwatów przyro-
dy i 994 obszary Natura 2000 niczym magnes 
przyciągają miłośników nieskażonej natury.

Cenna przyroda
Tym niemniej postępujący rozwój cywilizacyj-
ny i nieustanna ingerencja człowieka sprawi-
ły, że konieczność ochrony przyrody z roku 
na rok staje się coraz istotniejsza. Kluczowe 
jest zachowanie przyrodniczej bioróżnorod-
ności i  wsparcie szczególnie zagrożonych 
gatunków i siedlisk. Właśnie tak definiowane 
są najważniejsze cele działania 2.4 Ochrona 
przyrody i  edukacja ekologiczna Programu 
Infrastruktura i Środowisko. 

Wspierane są projekty związane z  ochroną 
wybranych gatunków zwierząt i siedlisk znaj-
dujących się na terenie parków narodowych 
i obszarów Natura 2000. Ważnym elementem 
działania jest również właściwa organizacja 
ruchu turystycznego na obszarach cennych 
przyrodniczo.

W październiku 2016 roku zostało podpisa-
nych już 6 umów w zakresie pierwszego kon-
kursu przewidzianego dla działania 2.4.1.a, 
w ramach których przyznane zostało dofinan-
sowanie w wysokości ponad 13 mln zł na pro-
jekty służące czynnej ochronie siedlisk przy-
rodniczych i gatunków zagrożonych w skali 
Europy i kraju. Wśród beneficjentów znalazły 
się: parki narodowe (Kampinoski Park Naro-
dowy, Narwiański Park Narodowy), stowarzy-
szenia i  fundacje (WWF Polska, Polskie To-
warzystwo Ochrony Ptaków) oraz instytucje 
(Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Lublinie.

Ptasia dyrektywa
Polska słynie z bogactwa i różnorodności pta-
ków. W sumie w naszym kraju stwierdzono 
ponad 450 gatunków, w tym wiele zagrożo-
nych wyginięciem. Niestety, postępująca de-
gradacja środowiska sprawiła, że wymagają 
one coraz większej ochrony. Należy przy tym 
pamiętać, że wstępując do Unii Europejskiej, 
Polska włączyła do swojego prawa zapisy 
tzw. „ptasiej dyrektywy”, która zakłada ochro-
nę wszystkich gatunków ptaków naturalnie 
występujących na terenie Wspólnoty.

Nie dziwi zatem, że w  wiele projektów dofi-
nansowanych z działania 2.4 dotyczy właśnie 
ochrony ptasiej populacji. W ramach projektu 
„Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich sie-
dlisk” WWF Polska planuje między innymi chro-
nić ptaki gniazdujące na nadmorskich plażach, 
w tym tak rzadkie, jak choćby ostrygojady czy 
sieweczki obrożne. W ostatnich 20-30 latach 
ich populacja zanika w zastraszającym tempie.

Ornitologiczne unikaty i...
Z kolei Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
postawiło sobie za cel odtworzenie siedlisk 
dubelta oraz innych gatunków ptaków siew-
kowych na wybranych obszarach Puszczy 
Knyszyńskiej. Za głównych „winowajców” kur-
czenia się ich populacji uznano systematycz-
ne obniżanie się poziomu wód gruntowych 
oraz zanik łąk. Dlatego przedstawiciele PTOP 
planują odtworzyć naturalne siedliska dubelta 
i poprawić ich jakość. Ponadto projekt zakłada 
remont przepustów z zastawkami i zasypanie 
rowów melioracyjnych w celu poprawy warun-
ków wilgotnościowych w siedliskach dubelta.

W ramach innego projektu PTOP ma zamiar 
chronić rzadkie gatunki ptaków na czterech 

Ochrona natury? 
Naturalnie!
Niedotknięta ingerencją człowieka przyroda wciąż jest wielkim atutem Polski, 
zwłaszcza w kontekście rozwoju turystyki. Dlatego systematycznie podejmowane 
są działania mające na celu ochronę jej najcenniejszych elementów.
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obszarach Natura 2000 w północno-wschod-
niej Polsce. W  tym gronie znajdą się takie 
„ornitologiczne perełki”, jak orlik krzykliwy, 
bielik, kania czarna i ruda oraz bocian czarny. 
W projekcie zaplanowano m.in. monitoring za-
siedlonych gniazd, wyszukiwanie nowych sta-
nowisk, zabezpieczenie drzew gniazdowych 
przed drapieżnictwem, zwiększenie bazy że-
rowiskowej ptaków oraz działania edukacyj-
no-promocyjne dla lokalnej społeczności.

...nietoperze
Jednak nie tylko ptaki w  Polsce wymagają 
ochrony, ale także... nietoperze. W naszym kraju 
występuje 26 gatunków tych zwierząt i wszyst-
kie z nich podlegają ścisłej ochronie. Z myślą 
o nietoperzach realizowany będzie między in-
nymi projekt „Czynna ochrona nietoperzy i re-
naturyzacja siedlisk murawowych w północnej 
części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Na-
rodowym”. Wykorzystując pozostałości starych 
i dawno opuszczonych budynków, pomysło-
dawcy projektu chcą stworzyć doskonałe miej-
sce do przebywania kolonii nietoperzy.

Murawy nie tylko na boisku
Przedmiotem ochrony mogą być nie tylko 
gatunki zwierząt, ale również siedliska przy-
rodnicze, których istnieniu zagrażają ludzkie 
działania. W praktyce są one ważnym skład-
nikiem bioróżnorodności.

Przykładowo, zmiany w  użytkowaniu dolin 
rzecznych doprowadziły do zmniejszenia się 
cennych przyrodniczo siedlisk w  Narwiań-
skim Parku Narodowym. Dlatego powstał po-
mysł ich ochrony.

– Niekorzystne zmiany wynikające ze zmiany 
sposobu użytkowania dolin rzecznych dopro-
wadziły do zmniejszenia powierzchni siedlisk. 
Zaprzestanie użytkowania rolniczego ma szcze-
gólnie dotkliwe znaczenie w  przypadku tzw. 
„siedlisk marginalnych”, o znikomej powierzch-
ni, ale o dużym znaczeniu dla bioróżnorodno-
ści obszaru, takich jak torfowiska soligeniczne, 
murawy i  łąki różnego typu. Powstrzymanie 
niekorzystnych zmian jest priorytetem projek-
tu, a będzie realizowane przez zabiegi ochro-
ny czynnej i  wykup gruntów – mówi Iwona 
Laskowska, główny specjalista ds. ochrony 
przyrody Narwiańskiego Parku Narodowego.

Mariusz Golak

Ochrona i edukacja
Monika Łaskawska-Wolszczak 
z WWF Polska

Realizowany przez nas projekt 
ma na celu ochronę ssaków 
morskich (fok i morświnów) oraz 
nadmorskich lęgów ptaków (sie-

weczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, 
rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami antro-
pogenicznymi, minimalizację interakcji ssaków 
i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie 
ważne dla krytycznie zagrożonej w Bałtyku po-
pulacji morświna), gromadzenie danych nauko-
wych nt. ssaków morskich, monitoring gatunków, 
ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbiera-
ne w  bazie), a  także monitoring tras migracyj-
nych fok. W wyniku zastosowania odstraszaczy 
akustycznych (pingerów) nastąpi obniżenie ry-
zyka przyłowu ssaków i ptaków morskich w sie-
ci rybackie. Kontynuowana będzie działalność 
patrolu terenowego obejmującego całe polskie 
wybrzeże. 200 wolontariuszy będzie działać na 
rzecz ochrony siedlisk morskich, m.in. doraź-
nie zabezpieczając foki wychodzące na plaże 
i aktywnie chroniąc lęgi morskich ptaków przed 
antropopresją. 

W  celu zapobiegania coraz większej antropo-
presji na gatunki chronione w  ramach projektu 
jako dobra praktyka zostaną rozpowszechnione 
instrukcje dla społeczności lokalnych i turystów. 
W ramach forum dyskusji i współpracy nt. ochrony 
środowiska morskiego będą się odbywały cyklicz-
ne spotkania różnych grup interesów zaangażo-
wanych w ochronę ekosystemów morskich oraz 
w działalność gospodarczą na morzu.
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Od sierpnia do października w warsztatach, 
które odbywały się w  całej Polsce wzięło 
udział kilkuset dziennikarzy mediów lokal-
nych. Celem projektu było przekazanie kom-
pleksowych informacji o ofercie Funduszy Eu-
ropejskich oraz zachęcenie lokalnych mediów 
do przygotowywania ciekawych publikacji na 
ten temat. W trwającym blisko 3 miesiące pro-
jekcie dziennikarze, wydawcy prasy, przed-
stawiciele środowisk telewizyjnych nadawców 
oraz radiowych rozgłośni z całej Polski wzięli 
udział w warsztatach na temat Funduszy Eu-
ropejskich poszerzając swoją wiedzę nt.:

• obszarów wsparcia z  Funduszy Europej-
skich na lata 2014 – 2020,

• zasad pisania o FE,
• różnych form profilowania informacji nt. FE,

• przygotowania atrakcyjnych form publikacji 
treści związanych z FE, w tym prezentacji 
infograficznej.

Prawdziwe historie
Swoje nowe umiejętności, dziennikarze mo-
gli wykorzystać też w  praktyce. Zwieńcze-
niem warsztatów był bowiem konkurs „To się 
dzieje. Fundusze Europejskie”, do którego 
zgłosiło się aż 72 uczestników. Spośród nich 
wybrano i  nagrodzono 22 artykuły. Autorzy 
wyróżnionych prac pisali o ciekawych projek-
tach w swoich regionach. Pokazywali praw-
dziwe historie osób, które korzystając z do-
tacji rozwinęły swe firmy. Opisywali miasta, 
które po rewitalizacji zbliżyły do siebie miesz-
kańców, dając im miejsce wspólnego wypo-
czynku. Opowiadali historie, które nie wyda-
rzyłyby się, gdyby nie wsparcie z programów 
regionalnych i krajowych.

Zwycięskie prace otrzymały nagrody, a także 
zostały zamieszczone w gazetach, z których 
pochodzą autorzy nagrodzonych tekstów.

Dziennikarze wzięli też udział w cyklu 5 we-
binariów poszerzających i  uzupełniających 
wiedzę zdobytą na wcześniejszym szkoleniu.

Działania edukacyjne skierowane do dzienni-
karzy zostały zrealizowane w ramach projektu 
dofinansowanego przez Ministerstwo Rozwo-
ju w ”Konkursie dotacji na działania edukacyj-
ne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 
2014-2020”. 

Edyta Męczyńska

Ciekawe historie 
z Funduszami w tle
Jak można skorzystać z Funduszy Europejskich, jak o nich pisać w sposób 
prosty i atrakcyjny dla czytelnika, gdzie szukać informacji o unijnym wsparciu 
– to tylko niektóre tematy poruszane podczas szkoleń dla dziennikarzy prasy 
lokalnej i regionalnej zorganizowanych przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych 
z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju.

Więcej informacji o projekcie:
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W  ramach projektu „Fundusze Europejskie 
na jedynce prasy lokalnej i regionalnej”, mię-
dzy innymi w Kędzierzynie-Koźlu, odbyły się 
w  tym roku warsztaty dla dziennikarzy me-
diów lokalnych i regionalnych. 

Potocznie – znaczy poprawnie?
Pochylili się oni nad wieloma zagadnieniami 
związanymi z pozyskiwaniem funduszy euro-
pejskich. Największą dyskusję wśród zgro-
madzonych wywołało używanie trudnego 
unijnego słownictwa. Nim złoży się wnioski 
o  dofinansowanie, trzeba przebrnąć przez 
niełatwy, nie zawsze zrozumiały dla nas sys-
tem formułek, przepisów i trudnych wyrazów. 
Czy da się je zastąpić i czy w ogóle jest taka 
potrzeba?

– Zdaję sobie sprawę, że formalne pismo po-
winno być pisane urzędowym językiem, ale 
wszystko ma przecież swoje granice – tłuma-
czy Piotr Pękala, uczestnik warsztatów, na co 
dzień dziennikarz Radia Park. – Każdy komu-
nikat można przekazać dużo prościej, tak aby 
przy ich rozszyfrowywaniu nie posiłkować się 
specjalnym słownikiem. I nie mam tu na myśli 
potocznego języka. Wystarczy stosować ten 
powszechnie używany.

Podobnego zdania jest Adrian Liput ze Świer-
czyny w województwie zachodniopomorskim, 
który sam w niedalekiej przyszłości zamierza 
składać wniosek o dofinansowanie. – Gene-
ralnie jestem zwolennikiem stosowania jak 
najprostszego przekazu, czasami nawet przy 
użyciu słów potocznych – choć taka „kasa” 
na określenie „pieniędzy”, wydaje mi się już 
zbyt potoczna.

Dziennikarz „tłumaczem”
Inną rolę natomiast powinny pełnić me-
dia. Dziennikarz nie powinien bowiem być 

rzecznikiem funduszy europejskich, a dostar-
czycielem informacji dla odbiorców. A  infor-
macja według linii programowej każdej redak-
cji powinna być prosta, konkretna, ciekawa 
i błyskotliwa. Czyli taka... „nieunijna”. 

– Dziennikarz w pewnych sytuacjach powinien 
pełnić dla nas rolę „tłumacza” – kontynuuje 
Adrian Liput. – Bezpośredni przedruk komu-
nikatu rzadko kiedy wchodzi w grę. Specjali-
styczne formułki i skomplikowane definicje nie 
służą atrakcyjności tekstu. Stąd jego duża rola 
w promowaniu idei funduszy. 

Jego zdaniem trzeba tę specjalistyczną wie-
dzę przełożyć na bardziej prosty ale też pre-
cyzyjny język.

– W  nieformalnej rozmowie możemy powie-
dzieć petentowi, że „dostanie od Unii sporo 
gotówki”. Ale co jeśli petent zrozumie przez to, 
że dostanie do ręki banknoty zamiast przelewu 
na konto? Dostanie pieniądze od unii, czyli od 
kogo? – docieka pan Adrian.

W  tekście najprościej chyba posłużyć się 
przykładem. Przykładem osoby, która taki 
wniosek złożyła, który został przyjęty i wdro-
żony w życie. Zamiast tekstu z  formułkami, 
sztywno przedstawionymi kolejnymi krokami 
w drodze do sięgnięcia po fundusze europej-
skie, otrzymamy reportaż z życia wzięty, poka-
zujący po prostu, że... można. 

Martin Huć
uczestnik szkolenia dla dziennikarzy 

w Kędzierzynie-Koźlu

Kasa czy gotówka?
Fundusze Europejskie są dla każdego z nas. Wystarczy mieć pomysł, dużo 
chęci, a także – jak się okazuje – szeroki zasób słownictwa, a najlepiej zawsze 
przy sobie słownik języka polskiego. 

Ciekawa historia, opowiedziana słowami takiej osoby, która 
poradziła sobie z tą długą drogą, może być zachęcająca do 
przeczytania i... spróbowania.
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Do tej pory tematyka „wsparcia z Unii” była 
głównie obecna w  mediach krajowych i  re-
gionalnych. Dlatego Ministerstwo Rozwoju 
w  dedykowanym konkursie dofinansowało 
autorskie projekty w prasie lokalnej. Organiza-
torom konkursu zależało, by informacje o do-
stępnych możliwościach dofinansowania z UE 
czy projektach dotarły też do czytelników pra-
sy lokalnej i dotyczyły projektów z ich okolicy. 

W konkursie wzięło udział 37 wydawców praso-
wych. Spośród nich wybrano zwycięską osiem-
nastkę. Przez blisko kwartał pisali o środkach 
unijnych na edukację, rozwój przedsiębiorczości 

czy cyfryzację. Zagłębiali się w arkana rewitaliza-
cji i ochrony środowiska. Próbowali aktywizować 
osoby młode czy zagrożone wykluczeniem. Pi-
sząc o tych tematach, wydawcy pokazywali hi-
storie tych osób, którym się udało, które zmieniły 
swoje życie na lepsze! Taki przykład miał poka-
zać, że napisanie wniosku nie jest trudne a dota-
cja może być w zasięgu ręki.

Od października do grudnia łamy lokalnych 
tygodników zaroiły się od artykułów edukacyj-
nych i  informacyjnych. W sumie ukazało się 
prawie tysiąc publikacji w wydaniach papiero-
wych oraz porównywalna liczba na lokalnych 
portalach internetowych. Projekty były częścią 
większej inicjatywy Ministerstwa Rozwoju de-
dykowanej prasie lokalnej. W drugiej połowie 
2016 zrealizowano wspólnie ze Stowarzysze-
niem Gazet Lokalnych ogólnopolski projekt 
edukacyjny dla dziennikarzy prasy lokalnej – pt. 
„Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokal-
nej i regionalnej”. 

Anna Szybalska-Idzik 
Marta Śliżewska-Turek

Lokalnie 
o Funduszach
Tematyka Funduszy Europejskich zagościła na łamach prasy lokalnej. Od 
października do grudnia w 90 lokalnych tygodnikach i dwutygodnikach oraz 
lokalnych portalach internetowych można było śledzić cykl publikacji o różnych 
rodzajach unijnego wsparcia np. dla przedsiębiorców, innowacyjnych firm, osób 
młodych, organizacji samorządowych czy samorządów. 

O efektach projektu możesz 
przeczytać na str. 30-31 
oraz na stronie internetowej 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Czy wiesz, że:

37 podmiotów zgłosiło się do konkursu

18 projektów otrzymało dotację

90 tytułów prasowych, które napisały o FE

1000 artykułów w lokalnych mediach 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Odpowiedzi na te i inne pytania przedsiębior-
cy znajdą na dedykowanych im szkoleniach 
organizowanych przez Krajową Izbę Gospo-
darczą oraz Konfederację Lewiatan. Pierwsze 
z nich już się odbyły. 

Wiedza do wykorzystania
Towarzyszyliśmy przedsiębiorcom w szkole-
niu prowadzonym przez Konfederację Lewia-
tan nieopodal Rawy Mazowieckiej. Cieszyło 
się ono sporym zainteresowaniem. Przed-
siębiorcy dopytywali głównie o nowe formy 
wsparcia przedsiębiorców. Ciekawiły ich in-
strumenty finansowe: pożyczki i kredyty. Py-
tali też o dotacje. Głównie na innowacje.

– Takie szkolenia są niezwykle potrzebne, bo 
dostarczają praktycznych informacji o  możli-
wościach uzyskania wsparcia ze środków unij-
nych. Mimo, że już dwukrotnie korzystałem ze 
środków unijnych i mam pewne doświadczenia 
z tym związane, to jednak w obecnej perspekty-
wie finansowej dużo się zmieniło, są inne ocze-
kiwania, zupełnie nowe oczekiwania wobec 
przedsiębiorców ubiegających się o pieniądze 
– mówi Tomasz Glita z kieleckiej firmy Grupa GT.

Prelegentki Małgorzata Janczarek i Małgorza-
ta Józwik zwracały uwagę, że przedsiębiorcy 
powinni szybko decydować się, czy chcą pi-
sać wnioski. To one są kluczem do sukcesu 
i  ważne, by dobrze je przygotować. Jak to 
zrobić? To też było tematem szkolenia.

– Na spotkaniu odświeżyłem wiedzę o fundu-
szach europejskich, a także dowiedziałem się 
o wielu nowych kwestiach, na przykład zwią-
zanych z dokumentacją, wnioskiem o wspar-
cie, które wykorzystam w praktyce – dodaje 
Tomasz Glita. 

Widzieć cel
Uczestnicy seminarium dzielili się też własny-
mi doświadczeniami związanymi z pozyski-
waniem funduszy unijnych. Zwracali uwagę, 
że fundusze europejskie dają wiele możliwo-
ści, ale zabierają też energię i czas. Dlatego 
szczególnie istotne jest, by zanim wystąpi się 
z wnioskiem o środki unijne, wiedzieć czemu 
te pieniądze mają służyć, jaki cel chce się 
dzięki nim osiągnąć, a dopiero potem rozwa-
żyć różne sposoby finansowania. 

Zbigniew Maciąg 
Fot. Autor

Przedsiębiorco, 
sięgaj po Fundusze!
Czym są inteligentne specjalizacje? Dlaczego warto stawiać na innowacyjność? 
Gdzie dostać pożyczkę na rozwinięcie działalności? Jak wypełnić wniosek? Skąd 
czerpać informacje? Przedsiębiorca, który chce wykorzystać Fundusze Europejskie 
na rozwój swojego biznesu powinien znać odpowiedzi na te i wiele innych pytań. 

Szkolenia dla przedsiębiorców są skierowane do wszystkich 
rodzajów firm – mikro, małych, średnich oraz dużych przed-
siębiorstw z całej Polski. Działania będą prowadzone do paź-
dziernika 2017 r. Przeszkolonych zostanie ponad 2000 osób. 
Uczestnicy będą mogli skorzystać z różnych form szkolenia: 
seminariów, warsztatów, konsultacji indywidualnych, webina-
riów, a także e-learningu. Szczegółowe informacje na temat 
szkoleń, informacje o termiach i miejscach ich organizacji znaj-
dują się na stronach internetowych www.laboratorium.kig.pl 
oraz www.eurodlafirm2014-2020.pl

www.laboratorium.kig.pl
www.eurodlafirm2014-2020.pl
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Nagroda przyznawana jest najbardziej kre-
atywnym i wpływowym kampaniom, realizują-
cym priorytety komunikacyjne UE. W weekend 
12-15 maja pod hasłem DOFE przygotowano 
prawie 900 atrakcji. W całej Polsce odwiedziło je 
ok. 225 000 uczestników. Łącznie na antenach 

Telewizji Publicznej pokazano ponad 50 projek-
tów biorących udział w Dniach Otwartych.

Za każdym unijnym projektem stoi inny po-
mysł, więc każda atrakcja zorganizowana 
podczas Dni Otwartych jest unikalna. W 2016 
roku uczestnicy odwiedzili nowo wybudowa-
ne lub zmodernizowane, innowacyjne przed-
siębiorstwa, centra nauki, teatry, opery i  fil-
harmonie. Zobaczyli od środka niedostępne 
fabryki, robili eksperymenty w centrach edu-
kacyjnych i korzystali z atrakcyjnych zniżek. 
Do najciekawszych atrakcji, należały m.in. 
unikalna wycieczka po Centrum Nauki Ekspe-
ryment w Gdyni, lot w najlepszym na świecie 
symulatorze swobodnego spadania (Flyspot) 

Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich nagrodzone!
Tegoroczna, trzecia edycja Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich zwyciężyła w prestiżowym konkursie 
European Public Communication Award 2016 
na najlepszą europejską kampanię publiczną. 
Jury konkursu doceniło polskie Dni Otwarte za 
skalę, efekty i szeroki zasięg medialny.

Film podsumowujący akcję jest  
dostępny na serwisie YouTube:

Przedstawiciele laureatów konkursu European Public Communication Award 2016, 
(źródło: Europejski Komitet Regionów).
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czy pokazy robotów, druku 3D i  inne nocne 
atrakcje w ramach ekspozycji Giganty Nocy.

IV edycja już niebawem!
Kolejna IV edycja Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich przed nami. Tym razem mo-
tywem przewodnim będzie rozwój. Już dziś 
zachęcamy beneficjentów Funduszy Europej-
skich, którzy zrealizowali ciekawy projekt, do 
udziału w akcji do kontaktu z organizatorami – 
IV edycja odbędzie się już 18-21 maja 2017 r.

Największą szansę na promocję w  ramach 
akcji będą miały projekty, które wpływają na 
rozwój naszego otoczenia, ale też przedsię-
biorczości i  rozwój osobisty. Organizatorzy 
zapewnią wszystkim gospodarzom wydarzeń 
DOFE m.in. darmowe pakiety materiałów pro-
mocyjnych czy nowoczesny i  funkcjonalny 
portal o Dniach Otwartych z mapą wydarzeń. 
Warto też pamiętać, że DOFE to akcja, która 
będzie reklamowana w mediach ogólnopol-
skich i regionalnych, a najciekawsze projekty 
mogą liczyć na dedykowane audycje. 

Natalia Krawczyszyn-Pochłopień,  
Małgorzata Trębińska

Do wygrania karty upominkowe 
do jednej z sieci księgarskich 
– jedna o wartości 100 zł oraz 
dwie o wartości 50 zł.

Zrealizowałeś ciekawy projekt 
dofinansowany z Funduszy Europejskich  
lub znasz taki projekt w twojej okolicy? 

Dodaj krótki opis i zdjęcia, filmy 
lub prezentację projektu do Mapy 
Dotacji poprzez formularz na stronie 
www.mapadotacji.gov.pl.

Szczegółowe zasady konkursu oraz listę zwycięzców 
poprzedniej edycji można znaleźć na stronie: 

www.mapadotacji.gov.pl

WEŹ UDZIAŁ 
W KONKURSIE!

Ważne: w konkursie mogą wziąć udział osoby posiada-
jące prawa autorskie do materiałów oraz opisu projektu, 
a także dysponujące oświadczeniami do wykorzystania 
wizerunku osób uwiecznionych na zdjęciach.

III edycja DOFE w pigułce

współpraca 
między instytucjami 

i beneficjentami

5 miejsc biorących 
udział w europejskiej 

grze miejskiej 
Treasure Hunt

konkurs na 
najlepsze projekty 

w DOFEpromocja w telewizji 
radiu i internecie

ok. 100 
zapowiedzi akcji 

na stronach 
internetowych

ponad 50 projektów 
telewizyjnych 
(przynajmniej 
1 w każdym 

województwie)

877 
atrakcji

225 000 
uczestników

www.mapadotacji.gov.pl
www.mapadotacji.gov.pl
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Kilka tysięcy zapytań dziennie, dotyczących 
pomocy i  wsparcia w  załatwianiu spraw 
urzędowych i  interpretacji przepisów, to rze-
czywistość, na którą w dzisiejszych czasach 
powinien być przygotowany każdy system 
administracji. Coraz większym wyzwaniem dla 
administracji staje się zapewnianie obywate-
lom sprawnej obsługi. Tradycyjna infolinia już 
się nie sprawdza. Czy jest możliwe stworzenie 
systemu administracji o podobnej jakości jak 
serwisy komercyjne? Centrum Pomocy Przed-
siębiorcy Biznes.gov.pl udowadnia, że tak. 

Od 2013 roku Centrum Pomocy Biznes.gov.pl 
obsłużyło blisko 800 tysięcy interakcji przed-
siębiorców i urzędników. Każdego miesiąca 
Centrum odpowiada na ponad 15  tysięcy 
zapytań dotyczących zakładania i prowadze-
nia działalności gospodarczej w Polsce i Unii 
Europejskiej. O jakości obsługi świadczy bar-
dzo wysoki poziom zadowolenia klientów. 
Ponad 80% z nich deklaruje ponowną chęć 
skorzystania ze wsparcia w tej formie. Co jest 
źródłem sukcesu? Przede wszystkim innowa-
cyjność. Kluczowe elementy systemu obsługi 
klienta to płynne połączenie pomocy dostęp-
nej wielokanałowo przez: telefon, livechat, 
automatycznie poprzez wirtualnego doradcę 

czy formularz kontaktowy, także z  pomocą 
tłumacza języka migowego. Wiele czynności 
w Centrum Pomocy Przedsiębiorcy dokonuje 
się samoobsługowo przy pomocy tzw. Wirtu-
alnego Doradcy dostępnego 7 dni w tygodniu 
przez 24 godziny na dobę

Na proste pytania, w ciągu kilku sekund, od-
powiada wspomniany już Wirtualny Doradca, 
czyli inteligentna wyszukiwarka z algorytmami 
sztucznej inteligencji. Trudniejsze pytania są 
przekazywane do wyspecjalizowanych konsul-
tantów za pomocą czatu. Najbardziej skompli-
kowane pytania są rozwiązywane przy pomo-
cy systemu zapytań elektronicznych, na które 
odpowiadają eksperci z wielu instytucji. Pomoc 
dostępna jest także w języku angielskim.

Tak skonstruowany system zapewnia użyt-
kownikom uzyskanie odpowiedzi zarówno 
na najpopularniejsze i  najczęściej pojawia-
jące się pytania, jak i na te bardziej złożone 
i skomplikowane. 

Grzegorz Stańczak

Innowacyjny jak 
Biznes.gov.pl
Przedsiębiorcy korzystający z infolinii instytucji publicznych często zwracają uwagę 
na trudności z dodzwonieniem się i narzekają na zbyt długi czas oczekiwania 
na połączenie z konsultantami. Centrum Pomocy Przedsiębiorcy funkcjonujące 
w ramach serwisu biznes.gov.pl jest doskonałym przykładem nowoczesnych 
rozwiązań, które dorównują standardom najlepszych komercyjnych wzorców. 

Projekt „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej 
generacji”, w ramach którego powstał Biznes.gov.pl jest współ-
finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go z Programu Polska Cyfrowa. Przedsięwzięcie jest realizo-
wane przez Ministerstwo Rozwoju w partnerstwie z Krajową 
Izbą Gospodarczą oraz Instytutem Logistyki i Magazynowania.
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Pierwsza z  nich to 
przeprowadzenie 
konsultacji w  miej-
scu uzgodnionym 
z klientem. Obecnie 
usługa jest skiero-
wana tylko do osób 
z  niepełnospraw-

nością ruchową oraz gdy konsultacja jest 
przeprowadzana dla kilka osób jednocześnie 
(np. pracownicy JST, instytucji publicznych, 
podopieczni organizacji pozarządowych). 
W nowej odsłonie usługa ta zostanie rozsze-
rzona o  prowadzenie indywidualnych kon-
sultacji u  klienta również dla pojedynczych 
podmiotów reprezentujących JST, NGO, fir-
my, które to zamierzają skorzystać z konsul-
tacji na etapie przygotowania wniosku bądź 
realizacji projektu. Co ważne! Z powyższego 
wyłączone będą firmy consultingowe.

Druga usługa do-
tyczy powstania 
rejestru osób z cie-
kawymi projektami. 
Odnosi się do tych 
klientów punktu, 
których sytuacja 
organizacyjna po-
zwala na aplikowanie o wsparcie z Funduszy 
Europejskich, ale dla których w danej chwili 
nie ma odpowiednich konkursów. Specjalnie 
dla nich przeprowadzona zostanie pogłębio-
na diagnoza i określone programy/działania, 
z których mogliby w przyszłości skorzystać. 
W stosunku do dotychczasowych usług, no-
wością byłoby wpisanie klienta do specjalne-
go rejestru prowadzonego przez Punkt. Przed 
ogłoszeniem danego konkursu pracownik 

PIFE, na podstawie rejestru, wytypuje tych 
klientów, których pomysł na projekt lub dzia-
łalność wpisuje się w założenia danego kon-
kursu i przekaże im informację. Ponadto, wraz 
z informacjami o ogłoszeniu konkursu, kon-
sultanci PIFE udzielą takiemu klientowi wspar-
cia merytorycznego na etapie przygotowania 
wniosku. Opieka nad danym klientem, w razie 
potrzeby, mogłaby być kontynuowana rów-
nież na etapie realizacji i rozliczania projektu. 

Magdalena Zielińska, Aleksandra Ambroziak

Informacja 
w zasięgu ręki
Od stycznia w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich pojawiły się 
nowe, ciekawe usługi dla osób, które szukają informacji o dofinansowaniu 
swojego pomysłu. Usługi wprowadzane są sukcesywnie w kolejnych punktach. 
Docelowo obejmą całą sieć.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) 
działa od 2008 r. na terenie całej Polski. Obecnie funkcjonuje 
łącznie 74 punktów wchodzących w skład ogólnopolskiej Sie-
ci koordynowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Mapa z roz-
mieszczenie poszczególnych punktów na terenie kraju znajdu-
je się na ostatniej stronie biuletynu. Więcej informacji na temat 
sieci oraz godziny prac poszczególnych punktów znajdziesz 
na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
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Jest to najtrudniejsza i najbardziej kontrower-
syjna z naszych porad. Najkrócej brzmi tak: 
unikaj imiesłowów (-ący, -ny, -ty), strony bier-
nej, ukrytych czynności i bezosobowości. 

Inaczej rzecz ujmując, staraj się jak najczę-
ściej stosować do prostej reguły: ktoś-robi-
coś. Oczywiście, o  ile to możliwe. Zamiast 
pisać „Mając uzgodniony i  wynegocjowa-
ny wspólny cel...”, napisz: „Kiedy partnerzy 
uzgodnią i wynegocjują wspólny cel...”. Róż-
nica jest oczywista.

Widzisz już pewnie, że naturalna gramatyka to 
nic innego niż ten sposób mówienia (pisania), 
którego używamy w codziennej komunikacji. 
Zastanów się, w jaki sposób opisujesz świat 
wokół siebie, jak opowiadasz o tym, co Cię 
spotkało w ciągu dnia. W twoim codziennym 
języku najczęściej rzeczowniki oznaczają 
osoby i  przedmioty, czasowniki czynności, 
przymiotniki, przysłówki to cechy rzeczy lub 
czynności. Z reguły układasz je w tej samej 

przewidywalnej kolejności. Znasz zatem se-
kret naturalnej gramatyki.

Jeśli jednak w Twojej głowie zapaliła się w tej 
chwili czerwona lampka i jak neon rozbłysnął 
wielki napis ALERT, to w  pełni rozumiemy 
Twoją reakcję. Masz rację, czasem po prostu 
zastosowanie tych reguł nie jest możliwe. Pa-
miętaj zatem o tym, że ta reguła nie ma cha-
rakteru dyrektywy absolutnej. Stosują ją tam, 
gdzie jest to możliwe. Użycie imiesłowu też 
może uprościć komunikację. Po prostu uwa-
żaj, by ich nie nadużywać 

Jeśli filozofia analityczna i  Wittgenstein nie 
bardzo Cię przekonują do stosowania zasad 
naturalnej gramatyki, to przypomnij sobie 
pierwsze zdanie, które w życiu przeczytałeś. 
Ala ma kota? Ola ma Asa? As jest Oli? Wi-
dzisz, Marian Falski też stawiał na naturalną 
gramatykę. A zatem, cokolwiek da się powie-
dzieć, da się powiedzieć prosto. Choć nie za-
wsze bywa to łatwe.

Aleksandra Ratajczak

Prosto o konkursach 
Funduszy Europejskich 
Austriacki filozof Ludwig Wittgenstein znany jest ze stwierdzenia, że cokolwiek 
da się powiedzieć, da się powiedzieć prosto. Warto tę maksymę wziąć mocno do 
serca i starać się pisać, tak jakbyśmy mówili. Z pozoru nie jest to łatwe. Jednak 
po kilku prostych ćwiczeniach wydaje się to banalnie proste A zatem porada na 
dziś: chcesz pisać prosto, używaj naturalnej gramatyki.

Sześć zasad efektywnego pisania:
1. Tekst dziel na akapity ze śródtytułami.

2. Używaj krótkich i dobrze znanych wyrażeń.

3. Twórz krótkie zdania – do dwudziestu wyrazów.

4. W każdym zdaniu pilnuj głównej myśli.

5. Używaj naturalnej gramatyki. 

6. Często nazywaj siebie i wzywaj czytelnika. 

Więcej informacji znajdziesz 
w publikacji „Prosto o konkursach 

Funduszy Europejskich.  
Poradnik efektywnego pisania”.
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	 Ćwiczenie
Podane	fragmenty	proszę	przeformułować	tak,	aby	
było	jasne,	co	kto	robi.	W	tym	celu	proszę	usunąć	
formy	bezosobowe	zakończone	na	-no,	-to,	rzeczowniki	
zakończone	na	-anie,	-enie,	-cie,	przymiotniki	zakończone	
na	-ący,	-ny,	-ty,	słowa	zakończone	na	-ąc.

1) Należy zaznaczyć, iż projektodawca decydujący się na 
rozliczanie kosztów pośrednich ryczałtem musi wskazać we 
wniosku o dofinansowanie procent wynikający z całkowitej 
wartości projektu.

2) W celu umożliwienia rozliczenia kosztów poniesionych 
w danym roku ze środków pochodzących z zaliczki i zwrotu 
środków niewykorzystanych przez Instytucję Zarządzającą 
LRPO do budżetu państwa, Beneficjent zobowiązany jest do 
rozliczenia zaliczki w następujący sposób.

3) Szczegółowe zasady w tym zakresie zostaną określone 
przez Instytucję Pośredniczącą PO RPW.

4) Propozycje zamieszczono w przykładach od 3 do 5.

Przykładowe rozwiązanie zadań znajdą Państwo na stronie 43 bieżącego numeru.
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Najskuteczniejszymi formami wsparcia w tym 
zakresie są interwencje kompleksowe inte-
grujące różne instrumenty wsparcia współfi-
nansowane z różnych funduszy. Reakcją w ra-
mach Europejskich Funduszy Strukturalnych 
i  Inwestycyjnych na wykluczenie i  ubóstwo 
są z jednej strony działania prewencyjne na-
stawione na zmniejszenie ubóstwa dochodo-
wego, głównie poprzez wzrost zatrudnienia, 
z  drugiej zaś ukierunkowane na włączenie 
społeczne i  aktywizację społeczną i  zawo-
dową. Są one dostosowane do potrzeb grup 
docelowych, a  jednocześnie uwzględniają 
specyfikę i uwarunkowania terytorialne. 

Interwencje w obszarze integracji społecznej 
są podejmowane przede wszystkim w  ra-
mach programów współfinansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 
w mniejszym stopniu także w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) (co jest uwarunkowane specyficznym 
charakterem tego funduszu). Tym niemniej, 
wśród celów, do których osiągnięcia powinna 
przyczyniać się interwencja w ramach EFRR, 
wskazano również włączenie społeczne 
i walkę z ubóstwem. Cel ten powinien zostać 
osiągnięty poprzez m.in. poprawę dostępu 
do usług społecznych, kulturalnych i  rekre-
acyjnych, zapewnienie małej infrastruktury, 
z  uwzględnieniem specyficznych potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami i  osób star-
szych. Kwestiom tym dedykowane zostały 
cele tematyczne: 8 (Promowanie trwałego 
i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 
mobilności pracowników), 9 (Promowanie 
włączenia społecznego oraz walka z  ubó-
stwem i  wszelką dyskryminacją), 10 (Inwe-
stowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie 
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności 
i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej).

Wsparcie ze środków EFRR w  ww. obsza-
rach jest dostępne w  ramach Programu In-
frastruktura i  Środowisko oraz programów 
regionalnych. Wartość projektów, dla których 
dotychczas podpisano umowy o dofinanso-
wanie wynosi ponad 4,3  mld  zł, w  tym do-
finansowanie w  części wkładu unijnego to 
ponad 3,5 mld zł. Wśród beneficjentów do-
minują wspólnoty samorządowe, jak również 
jednostki samorządu terytorialnego.

Magdalena Brzozowska-Werduch

EFRR w obszarze 
integracji społecznej
Jak wskazano w Umowie Partnerstwa, z uwagi na duże zróżnicowanie grup osób 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcie w ramach 
Funduszy Europejskich powinno być ściśle ukierunkowane i poprzedzone 
szczegółową diagnozą problemu stanowiącego barierę dla danej grupy. 
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dyskryminacją

1 006
831 

10 Inwestowanie 
w kształcenie, 

szkolenie i szkolenie 
zawodowe na 

rzecz zdobywania 
umiejętności i uczenia 

się przez całe życie

973

693

wartość projektów dofinansowanie UE

2 000

1 500

1 000

500

0
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Rozwiązanie zadania ze strony 39.

1) Należy zaznaczyć, iż projektodawca decydujący się na 

rozliczanie kosztów pośrednich ryczałtem musi wskazać we 

wniosku o dofinansowanie procent, który wynika z całkowitej 

wartości projektu.

2) Aby rozliczyć koszty 
poniesione w danym roku 
ze środków pochodzących 
z zaliczki i zwrotu środków 
niewykorzystanych przez 
Instytucję Zarządzającą 
RPO do budżetu państwa, 
Beneficjent zobowiązany 
jest do rozliczenia zaliczki 
w następujący sposób.

3) Instytucja Pośrednicząca 
PO RPW określi szczegółowe 
zasady w tym zakresie.

4) Propozycje zamieściliśmy 
w przykładach od 3 do 5.

biuletyn@mir.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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1Osoby długotrwale bezrobotne
 ■ programy i zajęcia aktywizujące społecznie i zawodowo, w tym za pomocą 
podmiotów ekonomii społecznej: np. Zakładów Aktywizacji Zawodowej, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów Integracji Społecznej, Klubów 
Integracji Społecznej, Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej

 ■ inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia: praktyki,  
szkolenia, staże, wolontariat

 ■ zajęcia podnoszenia kompetencji zawodowych lub zdobywania  
nowych umiejętności umożliwiających aktywizację

Osoby z niepełnosprawnością i niesamodzielne
 ■ pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub 
założeniu własnej firmy

 ■ likwidowanie barier architektonicznych

 ■ dofinansowanie specjalistycznego 
sprzętu czy warsztatów terapii zajęciowej

 ■ tworzenie wypożyczalni sprzętu 
wspomagającego i pielęgnacyjnego

 ■ organizacja transportu osób 
niesamodzielnych do pracy

 ■ usługi opiekuńcze

 ■ usługi mieszkalnictwa wspomaganego

 ■ dzienne domy pomocy

 ■ środowiskowe formy pomocy

2



FUNDUSZE EUROPE JSKIE  NA RZECZ  INTEGR ACJI  SPOŁECZNE J
3Rodziny z dziećmi

 ■ zapobieganie pogłębianiu 
się niesamodzielności rodzin 
zagrożonych wykluczeniem

 ■ wyrównywanie szans 
edukacyjnych: stypendia 
ułatwiające dzieciom 
i młodzieży z ubogich rodzin 
dostęp do edukacji

 ■ doposażenie szkół w sprzęt 
informatyczny, remonty, 
budowa czy modernizacja boisk 
szkolnych i sal gimnastycznych, 
inwestycje w przedszkolach

 ■ zapobieganie umieszczeniu 
dzieci w pieczy zastępczej, 
a więc wspieranie rodziny 
biologicznej 

 ■ działania wspierające proces 
usamodzielnienia osób 
opuszczających pieczę 
zastępczą 

 ■ podnoszenie kompetencji kadr 
pomocy i integracji

 ■ dzienna opieka nad dziećmi 
z rodzin, których członkowie 
uczestniczą w procesie 
aktywnej integracji

 ■ poradnictwo prawne, 
obywatelskie, rodzinne, 
psychologiczne

4 Młodzież
 ■ tworzenie i rozwój placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym świetlic 
środowiskowych, klubów, ognisk wychowawczych 
i placówek specjalistycznych

 ■ programy aktywizacji wychowanków placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich

 ■ programy usamodzielnienia wychowanków 
opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne 
formy pieczy zastępczej

5Osoby starsze
 ■ inicjatywy aktywizujące, 
łączące pokolenia

 ■ edukacja osób starszych, 
w tym szkolenia komputerowe

 ■ programy rehabilitacji 
leczniczej 

 ■ zwiększenie dostępności usług 
opiekuńczych i zdrowotnych

 ■ usługi opiekuńcze

 ■ wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w usługach 
opiekuńczych, np. teleopieki 

Zagrożeniu 
wykluczeniem 
pomogą zapobiec:

 ■ asystenci rodziny

 ■ asystenci osób bezdomnych będących 
w procesie wychodzenia z bezdomności

 ■ opiekunowie usamodzielnienia

 ■ asystenci osób opuszczających zakłady 
karne będących w procesie reintegracji

 ■ opiekunowie osób niepełnosprawnych

6
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