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Szanowni Państwo,

obserwując zmieniający się wokół nas kraj, wszyscy 
dostrzegamy, jak wielki wpływ Fundusze Europejskie mają na 
nasze działania. Na naszych oczach powstają setki kilometrów 
nowych dróg, modernizują się linie kolejowe, unowocześniają 
się tabory komunikacji miejskich.  

Wszyscy możemy doświadczyć realnego postępu. Ma 
on niepodważalny wpływ na komfort życia i możliwości 
korzystania z wszelkich dóbr, jakie oferowane są obywatelom. 
Dobra koniunktura w poprawie infrastruktury sprzyja też 
przedsiębiorcom, którzy otrzymują nowe zlecenia, przez co 
aktywnie uczestniczą w historycznej przemianie.  Dla mnie jako 
dla Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
szczególnie istotna jest pomoc inwestorom, aby wszystkie 
regiony Polski mogły skutecznie rozwijać swój potencjał. 

Sprawny transport, dobrze rozwinięta gospodarka 
niskoemisyjna i inwestowanie w bezpieczeństwo energetyczne 
– to tylko kilka z priorytetów, jakie przed sobą postawiliśmy. 
Obecnie przeznaczamy najwięcej środków na Program 
Infrastruktura i Środowisko, którego celem jest dbałość 
o ciągły rozwój – jego efekty można zobaczyć na własne 
oczy. Nowe drogi, zmodernizowane osiedla mieszkalne czy 
inwestycje w podnoszenie efektywności energetycznej to 
przykłady wykorzystania możliwości Programu, dzięki któremu 
zapewniamy wygodę i odpowiadamy na potrzeby Polaków. 

Najnowszy numer Biuletynu, który właśnie trzymają Państwo 
w rękach, informuje o tym, co obecnie dzieje się w polskiej 
infrastrukturze, jakie poczyniono inwestycje oraz co niebawem 
pojawi się blisko nas. Dzięki niemu nietrudno dostrzec, że 
zmiany wchodzą w życie i odpowiadają na podstawowe 
potrzeby życia codziennego.

Życzę Państwu przyjemnej lektury,

Andżelika 
Możdżanowska, 
Pełnomocnik Rządu 
do spraw Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju
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Monitorujemy sytuację 
na bieżąco

O tym, jak przebiega realizacja projektów infrastrukturalnych, a także o inwestycjach 
w poszczególnych sektorach gospodarki, partnerstwie publiczno-prywatnym i planach 
budowy nowych dróg – rozmawiamy z Witoldem Słowikiem – Podsekretarzem Stanu 

w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Rozmawiał: Paweł Nowak

Panie Ministrze, Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju na początku sierpnia podało, że 
ponad 60 proc. środków z perspektywy 2014-
2020 pracuje już w gospodarce. Jak wygląda 
to w przypadku największego programu 
infrastrukturalnego?
Jedziemy przed peletonem. Ponad dwie trzecie 
pieniędzy z Programu Infrastruktura i Środowisko 
pracuje już w gospodarce. Na koniec lipca 
w podpisanych umowach mamy już 79,3 miliardy 
złotych, czyli 67,6% puli.

A jak to wygląda w poszczególnych sektorach?
Różnie, ale w każdym przekraczamy 60%. Różnice 
są naturalne, bo i alokacje na poszczególne sektory 
dzieli przepaść. Podam przykład. Na inwestycje 
w kulturę wykorzystaliśmy już prawie 94% 
dostępnych funduszy, ale na ten obszar mamy 
około 2 miliardy złotych. Z kolei w transporcie, 
czyli na koleje, drogi i komunikację miejską, zago-
spodarowaliśmy prawie 65% środków. Tyle, że te 
procenty liczymy od 84,7 miliarda złotych. Łatwiej 
zjeść kawałek szarlotki niż cały tort, dlatego stopień 
wdrażania funduszy na infrastrukturę transportową 
należy ocenić jako bardzo wysoki. Szczególnie jeśli 
chodzi o inwestycje z zakresu transportu publicz-
nego, np. zakup nowych autobusów czy budowę 

tras tramwajowych itp. Tutaj podpisaliśmy umowy 
na 88,5% dostępnej kwoty. 

W poprzedniej perspektywie naszą piętą achil-
lesową były duże inwestycje infrastrukturalne 
na kolei. Część projektów kończymy z funduszy 
z obecnego rozdania. Gdzie jesteśmy teraz? 
Czy będziemy mieli powtórkę z rozrywki?

Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju
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Gdyby porównać dane z teraz i z podobnego 
okresu perspektywy 2007-2013, to jesteśmy dużo 
dalej. Na koniec lipca 2011 roku mieliśmy umowy 
na 12 inwestycji kolejowych i 30% puli na koleje 
w tych kontraktach. Teraz to 44 inwestycje, na 
które przeznaczyliśmy już prawie 60% środków. 
Tak samo jeśli spojrzymy na efekty rzeczowe. 
Umowy podpisane w obecnej perspektywie zakła-
dają przebudowanie lub zmodernizowanie 657 
kilometrów linii kolejowych. W lipcu 2011 roku 
było to 316 kilometrów. Dużo szybciej dostajemy 
też wnioski o płatność.

Czy to znaczy, że możemy być spokojni?
W tej perspektywie wprowadziliśmy wiele bez-
pieczników. Jednym z nich są regularne spotkania 
Grupy Wysokiego Szczebla ds. inwestycji kolejo-
wych. Oczywiście jesteśmy świadomi zagrożeń, 
dlatego już teraz przygotowujemy się na różne 
scenariusze, w szczególności związane z ryzykami 
przetargowymi i harmonogramowymi. Mamy 
spore pole manewru. Na bieżąco monitorujemy 
sytuację i staramy się elastycznie reagować. 

Mam wrażenie, że gdy mówimy o projektach 
unijnych na infrastrukturę, mamy przed oczami 
ścianę procentów, złotówek i euro, a tak do 
końca nie wiemy, co za to powstanie. Podajmy 
kilka przykładów. 
Te liczby są dla nas bardzo istotne, bo jako resort 
jesteśmy parasolem instytucjonalnym dla innych 
podmiotów wdrażających fundusze unijne. 
Na inwestowanie tych pieniędzy musimy patrzeć 
z lotu ptaka.

Co do konkretnych inwestycji, to mamy ich 
w programie w podpisanych umowach ponad 
1,8 tysiąca. Sporo wydarzyło się ostatnio na 
przykład w temacie kolei aglomeracyjnych. 

Takie koleje będą miały między innymi Rzeszów 
i Szczecin. 

Jeśli chodzi o drogi, to Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad dostała w lipcu ponad 
miliard złotych na budowę kolejnego odcinka 
drogi S5 pomiędzy Bydgoszczą a miejscowo-
ścią Nowe Marzy. Po zakończeniu budowy tego 
odcinka, czyli w 2020 roku, ekspresowa S5 
połączy Wrocław z Poznaniem i Bydgoszczą, 
a poprzez autostradę A1 te trzy miasta zyskają 
także połączenie z Gdańskiem. Oznacza to, że na 
przykład z Poznania będziemy mogli dojechać do 
Gdańska w trzy godziny.

W przypadku projektów energetycznych w obec-
nej 7-latce unijnej finansujemy 10 inwestycji, 
które pozwolą stworzyć polską część korytarza 
gazowego północ – południe. Korytarz docelowo 
połączy terminal LNG w Świnoujściu z planowa-
nym chorwackim terminalem Adria na wyspie 
Krk. A skoro jesteśmy już przy terminalu, to 
z funduszy Programu Infrastruktura i Środowisko 
planujemy sfinansować jego rozbudowę. 

Jakie inwestycje mogą liczyć na dofinansowanie 
w tym roku?
Będziemy mieli sporo umów, zarówno jeśli chodzi 
o wartość, jak i ilość. W sektorze drogowym 
planujemy podpisać umowy o dofinansowanie 

PONAD DWIE TRZECIE PIENIĘDZY 
Z PROGRAMU INFRASTRUKTURA 
I ŚRODOWISKO PRACUJE JUŻ 
W GOSPODARCE. NA KONIEC LIPCA 
W PODPISANYCH UMOWACH 
MAMY JUŻ 79,3 MILIARDY 
ZŁOTYCH, CZYLI 67,6% PULI.
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dla dwóch ekspresówek – S7 Warszawa-Grójec, 
S3 Legnica-Lubawka oraz dla autostrady A2 
z Warszawy do istniejącej autostradowej obwod-
nicy Mińska Mazowieckiego. Planujemy też dofi-
nansować budowę spalarni odpadów w Olsztynie, 
linię energetyczną Ostrołęka – Stanisławów oraz 
modernizacje portów w Gdańsku i Świnoujściu. 
To oczywiście tylko przykłady. 

Sporo ostatnio mówi się o partnerstwie 
publiczno-prywatnym. Niedawno prezydent 
podpisał nowelizację ustawy o PPP. Czy w tej 
formule będą realizowane duże inwestycje 
infrastrukturalne?
Polski rynek PPP ma swoją specyfikę. Większość 
inwestycji to niewielkie projekty samorządowe. 
Dlatego jednym ze stojących przed nami wyzwań 
jest rozruszanie rządowych inwestycji PPP. Do 
2020 roku chcemy, żeby sektor rządowy zainicjo-
wał 10 postępowań na wybór partnera prywat-
nego. Wśród rządowych inwestycji planowanych 
do finansowania w tej formule jest projekt zago-
spodarowania błoni Stadionu Narodowego 
w Warszawie. Są też dużo większe projekty infra-
strukturalne, na przykład trzy odcinki ekspreso-
wej S6: obwodnica Szczecina, Koszalin-Bożepole 
Wielkie oraz kolejna obwodnica Trójmiasta. Jest 
także ekspresowa S10 Bydgoszcz-Toruń.

Czy budowa tych dróg w PPP oznacza, że kie-
rowcy zapłacą za przejazd?
Nie. Drogi pozostaną bezpłatne dla samochodów 
osobowych. Tak jak zresztą każda ekspresówka 
w Polsce. Partner prywatny będzie odpowie-
dzialny za budowę i potem utrzymanie drogi. 

Kiedy te drogi mogłyby powstać?
Budowa ruszy najwcześniej w 2020 roku. 
Wcześniej Ministerstwo Infrastruktury i Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad muszą prze-
prowadzić analizy przedrealizacyjne i wybrać 
partnera, który najpierw zaprojektuje drogę. 

Wróćmy jeszcze do Programu Infrastruktura 
i Środowisko. Nie obawia się Pan, że propozycja 
Komisji Europejskiej, by zmniejszyć fundusze dla 
Polski, zmniejszy też nasze możliwości finanso-
wania inwestycji infrastrukturalnych?
To na razie tylko propozycja. Kompromis osiąga 
się po długich negocjacjach. Co do zasady oce-
niamy tę propozycję negatywnie. Rozumiemy, 
że UE ma nowe wyzwania – na przykład migra-
cje czy bezrobocie w krajach południa – ale nie 
godzimy się na to, by tradycyjne polityki zostały 
zepchnięte na drugi plan. Dlatego proponowali-
śmy zwiększenie składki. 

Podstawowym celem polityki spójności jest 
wyrównywanie różnic rozwojowych pomiędzy 
państwami UE. I to się udaje. Do Unii Europejskiej 
weszliśmy w 2004 roku i od tego czasu 
zbliżyliśmy się do średniej unijnej PKB per capita 
o ponad 20 punktów procentowych. Dzisiaj 
jesteśmy na poziomie prawie 70 procent!  
To najlepszy dowód, że polityka spójności 
w obecnym wydaniu działa. 

Dziękuję za rozmowę.

PODSTAWOWYM CELEM POLITYKI 
SPÓJNOŚCI JEST WYRÓWNYWANIE 
RÓŻNIC ROZWOJOWYCH POMIĘDZY 
PAŃSTWAMI UE. I TO SIĘ UDAJE. 
DO UNII EUROPEJSKIEJ WESZLIŚMY 
W 2004 ROKU I OD TEGO CZASU 
ZBLIŻYLIŚMY SIĘ DO ŚREDNIEJ 
UNIJNEJ PKB PER CAPITA O PONAD 
20 PUNKTÓW PROCENTOWYCH.
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Pracowite wakacje 
drogowców

Każdy, kto w tym roku wybrał się samochodem na wakacje w Polsce, z pewnością 
zauważył, że na wielu trasach podróżuje się szybciej i bardziej komfortowo niż jeszcze 
rok czy dwa lata temu. W wielu miejscach jednak trzeba było uzbroić się w cierpliwość 
i liczyć z utrudnieniami wynikającymi z intensywnie prowadzonych robót drogowych.

Autor: Katarzyna Masłowska

Szeroko zakrojone prace budowlane można 
było zauważyć zarówno podróżując ze wschodu 
na zachód, jak i z północy na południe. Nowo 
otwarte odcinki dróg ekspresowych, mosty i esta-
kady (jak choćby te realizowane na Zakopiance) 
z pewnością na wielu kierowcach zrobiły wraże-
nie i dały nadzieję na w pełni bezpieczne i kom-
fortowe podróżowanie w najbliższych latach. 
Ograniczenia prędkości, prace trwające na pobo-
czach i roboty wykończeniowe to krajobraz czę-
ści polskich dróg. Wiele fragmentów nowych tras, 

pomimo że oficjalnie nie oddanych jeszcze do 
użytku, zostało otwartych w trybie tymczasowym 
– aby upłynnić ruch i ułatwić podróż w czasie 
wakacji. Sprzyjająca aura z pewnością dodatkowo 
dopingowała wykonawców. 

KROK W PRZYSZŁOŚĆ 
Nowe inwestycje, poszerzające sieć dróg 
i poprawiające jakość tych już funkcjonujących. 
Znaczna część pieniędzy pochodzi z Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
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W największym stopniu z tego dofinansowa-
nia korzysta Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, która planuje lub realizuje aż 88 tego 
typu projektów. Pieniądze trafiły też do wielu 
samorządów. 

Pieniądze z POIiŚ wspierają m.in. te inwesty-
cje drogowe, które skrócą czas przejazdu pomię-
dzy największymi polskimi miastami. Budowane 
są drogi o dużej przepustowości, łączące 
wszystkie miasta wojewódzkie z siecią TEN-T 
(Transeuropejską Siecią Transportową) i pozwa-
lające na ich szybką komunikację z Warszawą. 
Przede wszystkim więc powstają nowe drogi oraz 
obwodnice miast. Pieniądze przeznaczane są 
także na inwestycje w sieci TEN-T, które wyprowa-
dzą nadmierny ruch poza granice ośrodków miej-
skich i poprawią ich dostępność transportową.

SZYBCIEJ Z BIAŁEGOSTOKU DO WARSZAWY 
Jedną z ważniejszych inwestycji realizowanych 
przez GDDKiA jest odcinek trasy ekspresowej S8, 
łączącej stolicę Podlasia z Warszawą. W lipcu udo-
stępniono kierowcom ponad 9-kilometrowy odci-
nek – od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do 

granicy województw mazowieckiego i podla-
skiego. Tym samym wjeżdżając na obwodnicę 
Ostrowi, dojedziemy do Białegostoku już drogą 
dwujezdniową. W sumie to około 100 kilometrów 
drogi. Dzięki następnym odcinkom, które za kilka 
tygodni będą również udostępnione, skróci się 
czas przejazdu i poprawi bezpieczeństwo podróży. 
Wokół ciągu głównego prowadzone będą prace 
wykończeniowe. Co za tym idzie, prędkość będzie 
ograniczona do 100 km/h, a miejscami mogą 
pojawiać się utrudnienia i dodatkowe ogranicze-
nia związane z wykonywanymi robotami. Chodzi 
o takie prace, jak roboty wykończeniowe i porząd-
kowe dróg serwisowych i lokalnych przebudowy-
wanych w ramach kontraktu. Co ważne, gotowe 
są obie jezdnie w ciągu głównym, elementy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie, 
bariery), jak i te chroniące środowisko (ekrany, 
większość przejść dla zwierząt).

OBWODNICA KŁODZKA  
– WAŻNY PUNKT NA DOLNYM ŚLĄSKU
Mieszkańcy Kłodzka już od maja tego roku cie-
szą się płynnym i bezpiecznym ruchem w mie-
ście. Kierowcy jadący tranzytem drogą krajową 
nr 33 nie wjeżdżają już do miasta – poruszają się 
nową obwodnicą. Trasa o długości 6,6 km bie-
gnie po południowo-zachodniej stronie miasta. 
Obwodnica Kłodzka jest inwestycją o znacze-
niu dla całego regionu. Wybudowana trasa 
poprawiła komunikację samochodową na tere-
nie Kotliny Kłodzkiej. Połączyła drogi DK8 pomię-
dzy Kłodzkiem a granicą państwa z Czechami 
oraz pomiędzy Kłodzkiem a Wrocławiem, 
a także DK33 pomiędzy przejściem granicznym 
z Czechami w Boboszowie a Kłodzkiem oraz 
DK46 prowadzącą w kierunku Złotego Stoku 
na polsko-czeskiej granicy. Na trasie powstały 
też m.in. dwie estakady o imponującej długości 

Obwodnica Puław
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ok. 500 m (nad rzeką Bystrzycą Dusznicką i linią 
kolejową) oraz ok. 1 km nad Nysą Kłodzką. 
Obwodnica Kłodzka to droga bardzo wyczeki-
wana nie tylko przez mieszkańców tego miasta, 
ale również przez wrocławian, którym ułatwia 
ona dojazd do Międzygórza i Czech.

CORAZ SZYBCIEJ ZNAD MORZA NA ŚLĄSK 
Cała trasa S11 docelowo ma łączyć kurorty środ-
kowego wybrzeża Bałtyku z rejonami Bytomia 
i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Od 
wiosny kierowcy mogą już korzystać z nowego 

odcinka drogi ekspresowej S11 będącego I eta-
pem budowy obwodnicy Kępna (realizowanym 
poza POIiŚ 2014-2020). Niemal 4-kilometrowy 
fragment dwujezdniowej drogi łączy S8 z DK11. 
Co ważne, pozwala uruchomić „martwy” dotąd 
węzeł Kępno, wybudowany wzdłuż trasy S8. 
Uzupełnieniem tego odcinka będzie realizacja 
II etapu na południe od S8. W przyszłym roku 
ruszy budowa blisko 7-kilometrowego przedłuże-
nia obwodnicy, finansowanej z POIiŚ, a po zakoń-
czeniu tej inwestycji, w 2021 r., ruch tranzytowy 
w pełni ominie Kępno.

NOWOCZESNY TRANSPORT W POLSCE

przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum unijnych projektów 
transportowych

CUPT to instytucja od 11 lat pośrednicząca w przyznawaniu przeznaczonych 
dla Polski Funduszy Europejskich, które mają wspomóc inwestycje trans-
portowe. W sumie to 104,6 mld zł do rozdysponowania z trzech źródeł. 
Największym jest Program Infrastruktura i Środowisko (84,8 mld zł), a poza 
nim do wykorzystania są pieniądze z utworzonego w tej perspektywie bu-

dżetowej instrumentu „Łącząc Europę” (CEF, budżet 18,1 mld zł) i Programu Polska Wschodnia 
(1,7 mld zł). To mniej więcej jedna trzecia wszystkich pieniędzy, które trafią do Polski. Zdecydo-
wana większość środków została już przyznana beneficjentom lub wnioski są w trakcie oceny 
– w przypadku POIiŚ wolnych środków pozostało tylko 19 proc., a w POPW – 10 proc., CEF 
natomiast został już zagospodarowany w całości. Pod koniec tego roku powinniśmy mieć tyle 
zatwierdzonych umów, ile w przypadku poprzedniej perspektywy osiągnęliśmy dopiero w oko-
licach 2015 r., więc 2-3 lata później. Przyglądając się stanowi zaawansowania w wykorzystaniu 
środków UE (rozliczeniu płatności) w podziale na branże, stwierdzić można jednoznacznie, 
że najlepiej idzie drogowcom i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Drugą grupą 
beneficjentów pod tym względem są Polskie Linie Kolejowe. Niemniej postęp finansowy w re-
alizacji projektów kolejowych jest znacznie wolniejszy niż w przypadku GDDKiA. Na dalszych 
pozycjach są samorządy z projektami niskoemisyjnego transportu publicznego. W obecnej per-
spektywie łącznie zawarto już 196 umów o dofinansowanie z POIiŚ, z czego 84 to umowy na 
realizację inwestycji drogowych, BRD i morskich. Dla porównania umów na realizację projektów 
miejskich zawarto 47, a projektów kolejowych 44.
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Infrastruktura 
niejedno ma imię

Co łączy Dworzec Główny w Krakowie, „Dziedzictwo Chopinowskie” oraz linię 
kolejową Piekoszów-Jaworznia? Wszystkie te obiekty są przykładami inwestycji 

w infrastrukturę, dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Autor: Maciej Kolczyński

Większość z nas, myśląc o infrastrukturze, 
w pierwszej chwili widzi przed oczami ciągnące 
się po horyzont nitki autostrad lub linii kolejo-
wych. Wiele z nich powstało w ostatnich latach 
m. in. z Programu Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ). Infrastruktura to jednak nie tylko drogi, 
obwodnice i nowoczesne dworce.

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
Nie tylko POIiŚ sprawił, że po Polsce podróżujemy 
teraz znacznie szybciej, wygodniej i bezpieczniej. 
Wiele zmian na transportowej mapie wschod-
niej części kraju to efekt m.in. Programu Polska 
Wschodnia (POPW). Korzysta z niego 5 wybra-
nych regionów, położonych wzdłuż wschodniej 
granicy kraju. Dał on szansę na poprawę infra-
struktury drogowej i kolejowej. Przekonał się 
o tym każdy, kto choć raz podróżował drogą 
wojewódzką nr 761 na odcinku Piekoszów-
Jaworznia. Projekt z POPW sprawił, że teraz 
jedzie się po niej krócej, wygodniej i bezpieczniej. 
Do końca I kwartału 2020 potrwają też prace na 
liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin 
– Stalowa Wola Rozwadów. Co istotne, czas 
przejazdu na tej trasie skróci się, a sama podróż 
będzie bardziej komfortowa. POPW to rów-
nież projekty zmieniające oblicza miast oraz spo-
sób w jaki się po nich poruszamy. Mowa tu m.in. 

o wybudowanych centrach przesiadkowych czy 
ścieżkach rowerowych. 

W SŁUŻBIE KULTURY I ZDROWIA
Fundusze Europejskie to też szansa na rozwój kul-
tury. Odnawiane są zabytki, poprawia się stan-
dard działających instytucji kultury czy placówek 
artystycznych. W ten sposób wyremontowano 
salę kameralną Narodowego Centrum Polskiej 
Piosenki w Opolu oraz odnowiono Salę Papieską 
w Klasztorze Jasnogórskim. 

Program Polska Cyfrowa (POPC) współfinan-
suje projekty, dzięki którym dostęp do zaso-
bów kultury staje się łatwiejszy za pośrednictwem 
Internetu. Przykładem jest realizowany właśnie pro-
jekt „Patrimonium”, który umożliwi dostęp w sieci 
do ponad miliona pozycji ze zbiorów Biblioteki 
Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej. Wspomniane 
na wstępie „Dziedzictwo Chopinowskie”, czyli zbiory 
muzealne dotyczące wybitego pianisty, chce z kolei 
udostępnić w internetowej przestrzeni Narodowy 
Instytut Fryderyka Chopina. 

Zyskuje też infrastruktura ochrony zdro-
wia. Z POIiŚ skorzystał np. Szpital w Stalowej 
Woli, gdzie przemianę przeszedł istniejący 
tam Szpitalny Oddział Ratunkowy. Niedawno 
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podobne prace ruszyły w Instytucie „Centrum 
Zdrowia Matki Polki” w Łodzi. Powstały też nowe 
placówki, a wśród nich szpital w Drewnicy – 
jeden z najnowocześniejszych szpitali psychia-
trycznych w Polsce.

W TROSCE O ŚRODOWISKO
Istotne jest, aby rozwój infrastruktury odbywał się 
z jak najmniejszą szkodą dla środowiska. Dlatego 
POIiŚ wspiera szereg inwestycji, które poma-
gają chronić środowisko i efektywnie korzystać 
z zasobów naturalnych. Przekonali się o tym m.in. 
mieszkańcy Gminy Bobrowniki, która otrzymała 
ponad 5 mln zł dofinansowania na rozbudowę 
oczyszczalni ścieków. Środki unijne z POIiŚ prze-
znaczane są także na budowę lub przebudowę 
sieci energetycznych. To kolejny krok do tego, by 
nasza infrastruktura energetyczna była gotowa na 
przyjęcie energii ze źródeł odnawialnych.

Projekty dotyczące infrastruktury wodno-ście-
kowej oraz przetwarzania odpadów realizo-
wane przez regiony mają nieco mniejszy zasięg 
i skalę. Ostatnim przykładem jest inwestycja 
z Małopolski, gdzie 22 mln zł unijnej dotacji 
pomoże stworzyć sieć wodociągową i kanaliza-
cyjną. Rozbudowana zostanie również oczysz-
czalnia ścieków. W jednej z gmin na Pomorzu 
powstanie natomiast zakład zagospodarowania 
odpadów, dzięki któremu więcej śmieci będzie 
można poddać segregacji i recyklingowi.

INNOWACYJNI, CYFROWO WŁĄCZENI
Wiele projektów infrastrukturalnych zrealizo-
wano z Programu Inteligentny Rozwój (POIR). 
Umożliwia on rozwój nowoczesnej infrastruk-
tury badawczej sektora nauki oraz projektów 
dużej, strategicznej infrastruktury badawczo-
-rozwojowej. To właśnie dzięki POIR powstało 

5 budynków biurowo- laboratoryjnych oraz 
wyposażono 12 laboratoriów, z których teraz 
korzystają firmy działające we Wrocławskim Parku 
Technologicznym. 

Programy regionalne stawiają na wzmacnianie 
inteligentnych specjalizacji. Skorzystali na tym 
przedsiębiorcy chcący prowadzić w swoich fir-
mach prace badawcze oraz jednostki naukowe, 
które zwiększyły możliwości badawcze swo-
ich laboratoriów. Dobrym przykładem jest pro-
jekt „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych 
Technologii Żywności dla Jakości Życia”, realizo-
wany przez Instytut PAN w Olsztynie. Dzięki dofi-
nansowaniu z UE powstaną tam nowoczesne 
laboratoria. W RPO znajdziemy też przykłady pro-
jektów polegających na kompleksowym przygo-
towaniu terenów na przybycie inwestorów lub 
rozbudowie parków naukowo-technologicznych. 

Wspomniana już wcześniej Polska Cyfrowa przy-
czyniła się również do tego, że w Polsce mamy 
coraz lepszy dostęp do szerokopasmowego 
Internetu. Tereny, na których kiedyś ciężko było 
o dostęp do sieci, mogą w końcu z niej korzy-
stać. W wyniku dotychczasowych konkursów taki 
dostęp uzyska ponad 1,2 gospodarstw domo-
wych oraz ponad 9 tys. szkół. Program umoż-
liwia też finansowanie projektów rozwijających 
e-usługi publiczne dla obywateli. 

Rozwój takich usług, ale tych zarządzanych przez 
samorządy, to z kolei domena programów regio-
nalnych. Dzięki jednemu z projektów Urząd 
Miejski w Radomiu uruchomił internetowy portal 
obsługi mieszkańca. Z jego pomocą można m.in. 
zarezerwować termin wizyty w urzędzie, składać 
wnioski w wersji elektronicznej oraz zapoznać się 
z ofertą samorządowych instytucji kultury.
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W ciągu kilkunastu ostatnich lat, w trakcie 
budowy dróg i autostrad, również tych finan-
sowanych z POIiŚ – dokonano wielu interesują-
cych i ważnych z punktu widzenia nauki odkryć 
archeologicznych. Wpływ na to miały nie tylko 

obowiązujące przepisy, nakazujące ścisłą współ-
pracę inwestorów z archeologami, ale też skala 
samych inwestycji. Budowę wielu z nich poprze-
dziły badania prowadzone przez archeologów. 
Okazało się, że stały się one jednymi z najwięk-
szych w historii polskiej archeologii projektów 
badawczych. Czasem wielkich odkryć dokony-
wano przypadkiem. Tereny, gdzie powstają nowe 
trasy, świetnie się do tego nadają.

ZIEMIA KRYJE SKARBY
Wiele inwestycji realizowanych było na tere-
nach, gdzie od tysiącleci kwitło osadnictwo. 
Wielkopolska, Małopolska, Śląsk czy Pomorze 
– wszędzie tam ziemia wciąż kryje prawdziwe 
skarby przeszłości.

Przykłady interesujących odkryć „autostra-
dowych” można mnożyć. Co ciekawe, wiek 
znalezisk rozpięty jest na przestrzeni kilku tysięcy 
lat. Dotyczą one zarówno czasów pradziejo-
wych, jak też wydarzeń z ostatniego stulecia. 
Na przykład budowa odcinka autostrady A4 
pomiędzy Krakowem a Tarnowem, gdzie prze-
badano prawie 200 stanowisk archeologicznych. 
Unikatowa gliniana figurka kobiety z Modlnicy, 

autostrady w służbie 
archeologii

Budowa autostrad nie tylko poprawia stan infrastruktury komunikacyjnej, ale też... 
wzbogaca naszą wiedzę o przeszłości. Wszystko dzięki odkryciom archeologicznym, 

które towarzyszą wielu inwestycjom drogowym, między innymi tym dofinansowanym 
z Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Autor: Mariusz Golak

Inwestycje drogowe doprowadziły do wielu 
interesujących odkryć archeologicznych. 
Fot. GDDKiA
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amfora ozdobiona stylizowaną sylwetką ludzką 
sprzed 6500 lat, znaleziona w Targowisku, 
biżuteria dziewczyny pochowanej ok. 2900 lat 
temu w obrębie Krakowa-Bieżanowa czy wypo-
sażenie celtyckiego wojownika z Aleksandrowic 
to tylko niektóre z licznych znalezisk. Z innym 
odcinkiem autostrady A4 (tym razem w okolicach 
Domosławia, na terenie budowy obwodnicy 
Wrocławia) związane jest odkrycie cmentarzyska 
z wczesnej epoki żelaza, które jest rewelacją 
w skali europejskiej, gdyż doprowadziło do 
zmiany wyobrażenia archeologów o zasięgu tzw. 
kultury halsztackiej.

Z kolei najstarszą rozpoznaną do tej pory osadę 
obronną z epoki brązu odkryto w Sadowie 
(niedaleko Krakowa) podczas wykopalisk poprze-
dzających budowę drogi S7. Tej samej inwestycji, 
z tym że prowadzonej na odcinku koło Elbląga, 
towarzyszyło odkrycie fragmentów legendarnej 
wczesnośredniowiecznej osady portowej Truso.

Powody do dumy mieli też archeolodzy, którzy 
w miejscowości Bodzia, w pasie autostrady A1, 
odkopali cmentarzysko z grobami komorowymi, 
w których pochowani zostali przedstawiciele 
ówczesnych elit społecznych z czasów Bolesława 
Chrobrego. Był to cmentarz wysoce elitarny. 

Badania archeologiczne towarzyszyły m.in. budowie drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na 
odcinku Wronczyn-Radomicko. Fot. GDDKiA

Generalna dyrekcja dróg krajowych 
i autostrad jest beneficjentem 
88 projektów, planowanych do 
realizacji i realizowanych z programu 
infrastruktura i Środowisko, w tym: 

 q 49 projektów w działaniu 3.1
 q 14 projektów w działaniu 4.1
 q 25 projektów w działaniu 4.2.

Łączna kwota alokacji dostępna 
na projekty Gddkia wynosi 
9,942 mld euro – to stan na dzień 
31 lipca 2018. 
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Chowano w nim zapewne członków skandy-
nawskiej drużyny książęcej, osoby związane 
z wymianą dalekosiężną, jak i członków ich rodzin.

Odkrycia archeologiczne dotyczą nie tylko 
najdawniejszych czasów, a wydarzeń nie aż tak 
odległych. Szczątki żołnierzy polskich walczących 
w kampanii wrześniowej znaleziono między 
innymi na trasie ekspresowej „piątki” niedaleko 
Włók (województwo kujawsko-pomorskie), zaś 
podczas budowy obwodnicy Marek natrafiono 
nie tylko na pozostałości umocnień związanych 
ze słynną bitwą warszawską, ale także na militaria 
pochodzące z czasów II wojny światowej oraz – 
co zasługuje na szczególną uwagę – fragmenty 
zestrzelonego w 1939 roku niemieckiego 
myśliwca Messerschmitt 110.

W zasadzie każda nowa inwestycja drogowa 
przynosi interesujące znaleziska archeologiczne. 
Naukowcy badający teren, na którym znajdzie 
się obwodnica Sanoka, odkryli wiosną tego roku 

między innymi studnię pochodzącą z okresu rzym-
skiego oraz monetę wybitą za czasów panowania 
cesarza Antoninusa Piusa. Z kolei przed rokiem, 
w trakcie prac badawczych na jednym z odcin-
ków krajowej „siedemnastki” w rejonie Żyrzyna, 
odnaleziono szczątki żołnierzy carskich poległych 
podczas jednej z bitew powstania styczniowego 
oraz fragmenty uzbrojenia. Na początku 2018 
roku konieczne stało się natomiast przeniesienie 
150-tonowego schronu bojowego z czasów 
II wojny światowej, który znajdował się na trasie 
budowanej drogi ekspresowej S5. Obiekt został 
przesunięty o ponad 30 metrów, a skomplikowana 
operacja trwała kilka dni.

Każde kolejne odkrycie wzbogaca naszą wiedzę 
o przeszłości, a często też rzuca nowe światło na 
znane już wydarzenia. 

WYSTAWY, KONFERENCJE I PUBLIKACJE
Wydobycie i skatalogowanie znalezisk archeolo-
gicznych nie oznacza wcale, że przepadną one 
w czeluściach magazynów. Najcenniejsze z nich 
pokazywane są na wystawach. Jedną z najcie-
kawszych ekspozycji prezentujących efekty wyko-
palisk towarzyszących budowie autostrad była 
wystawa „Archeologiczna Autostrada”. To owoc 
wykopalisk prowadzonych w latach 1997-2010 
przez Krakowski Zespół do Badania Autostrad. 
Wystawa, na którą złożyło się ponad 600 przed-
miotów, gościła w kilkunastu muzeach na terenie 
całej Polski, a obejrzało ją prawie 40 tys. gości.

Z kolei pokłosiem przełomowego odkrycia 
bogato wyposażonych grobów z wczesnej epoki 
żelaza (znalezionych w Domasławiu w czasie 
budowy obwodnicy Wrocławia) była wystawa 
prezentowana przed czterema laty w Muzeum 
Archeologicznym we Wrocławiu.

W miejscowości Dunino (województwo 
dolnośląskie) archeolodzy odkryli jedno 
z najbogatszych cmentarzysk z epoki brązu na 
ziemiach polskich. Pochodzące sprzed 4 tys. 
lat cmentarzysko znajdowało się na budowie 
odcinka drogi ekspresowej S3. Fot. GDDKiA
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Oprócz muzealnych wystaw odbywają się też 
konferencje, jak np. zorganizowana w 2013 
roku przez bydgoski Oddział Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, dotycząca badań 

archeologicznych w pasie budowy autostrady 
A1, gdzie w trakcie 14 lat badań odkryto łącznie 
80 tys. obiektów archeologicznych i znaleziono 
prawie 2,5 mln zabytków.

BADANIA POPRZEDZAJĄ INWESTYCJĘ

Jan Krynicki, rzecznik prasowy Generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad

Realizujemy zadania statutowe (m.in. budowę nowych oraz rozbudowę 
i przebudowę istniejących dróg), działając z poszanowaniem obowiązują-
cego prawa, w tym Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
W praktyce jeszcze przed realnym rozpoczęciem budowy inwestycji, ale 
zazwyczaj już w trakcie realizacji umowy na projekt i budowę trasy, zleca-
my na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) 

wykonanie badań archeologicznych (rozpoznawczych i wykopaliskowych) wraz z naukowymi 
opracowaniami wyników badań w postępowaniu przetargowym. To działanie jest możliwe 
po uzyskaniu decyzji ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej), wydawanej przez 
wojewodę. Co za tym idzie, najpierw podpisujemy umowę z wybranym w postępowaniu 
przetargowym wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie konkretnego odcinka drogi. 
W trakcie realizacji umowy uzyskujemy ZRID umożliwiający przejęcie terenu i rozpoczęcie 
zarówno prac archeologicznych, jak i później samej budowy drogi. 

Pokrywamy oczywiście koszty badań archeologicznych i ich dokumentacji zgodnie z obowiąz-
kiem, jaki nakłada ww. ustawa. Co więcej, jeżeli w trakcie prac budowlanych wykonawca 
natrafi na materiał archeologiczny, jest zobowiązany o tym poinformować. Skutkuje to 
natychmiastowym wstrzymaniem wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
zabytek. Dlatego w celu minimalizacji ryzyka wynikającego z przestojów na placu budowy, 
już na etapie przygotowania inwestycji zlecamy wykonanie archeologicznych badań rozpo-
znawczych. W określeniu zakresu badań niezwykle cenna i pomocna jest baza danych Arche-
ologicznego Zdjęcia Polski, projektu realizowanego w Polsce od 1978 roku, polegającego na 
poszukiwaniu, rejestrowaniu i nanoszeniu na mapy stanowisk archeologicznych.

Rozpoznanie terenu prowadzone metodą prospekcji powierzchniowej poprzedzane jest 
kwerendą archiwalną, analizami danych LIDAR (Light Detection and Ranging), a w uzasadnio-
nych wypadkach dodatkowo rozszerzane o inne badania nieinwazyjne, takie jak np. badania 
zawartości podwyższonego fosforu, sonarowe czy georadarowe. Kolejny etap rozpoznania 
stanowią badania sondażowe. Precyzują one charakter stanowisk archeologicznych wskazy-
wanych następnie decyzją WKZ do dalszych badań wykopaliskowych.



14 | Fundusze europejskie na inFrastrukturę

z głową w... chmurze
Jak rozwijać i usprawniać wykorzystywanie technologii ICT w Polsce? Między innymi przez 
zapewnianie bezpieczeństwa i niezawodności działania infrastruktury teleinformatycznej 

i przechowywania wirtualnych danych. Udaje się to w dużej mierze dzięki projektom 
dofinansowywanym z Programu Polska Cyfrowa. Jednym z nich jest HARF.

Autor: Urszula Tatur

Projekt HARF – „Chmura obliczeniowa resortu 
finansów” – powstał po to, aby można było roz-
wijać e-usługi administracji. Jego realizacja ma 
zapewnić centralnym systemom informatycznym 
wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego i tele-
informatycznego wirtualnych zasobów Centrum 
Informatyki Resortu Finansów. Ma też zwiększyć 
niezawodność ich działania, dostępność i ela-
styczność, a w efekcie – zwiększyć ilość elektro-
nicznych usług publicznych, ograniczyć koszty 
utrzymania, uprościć zarządzanie infrastrukturą 
teleinformatyczną oraz usprawnić funkcjonowa-
nie resortu finansów. Zapewnienie środowiska 
(infrastruktura + bezpieczne systemy) dostarcza-
nego w takich projektach jak HARF pozwoli na 
świadczenie wysokiej jakości e-usług.

JAK KORZYSTAMY Z CHMURY?
Zanim jednak przejdziemy do szeregu korzy-
ści, jakie niesie za sobą wdrożenie tego pro-
jektu, przyjrzyjmy się bliżej, co kryje się pod 
tym obco brzmiącym terminem. Istotą chmury 
obliczeniowej (cloud computing). jest dostar-
czenie elementów systemów lub całych syste-
mów w formie usług. Ułatwia to w znaczący 
sposób zarządzanie. Osoba zamawiająca takie 
usługi nie musi we własnym zakresie zapew-
niać poszczególnych składowych systemów oraz 
dbać o ich konfigurację i utrzymanie. Choć nie 

zawsze jesteśmy tego świadomi, na co dzień 
korzystamy z takich chmur, np. gdy wysyłamy 
i odbieramy e-maile czy oglądamy filmy na swo-
ich ulubionych platformach. Wszystkie wirtualne 
dane wraz z oprogramowaniem niezbędnym 
do ich obsługi są bowiem przechowywane wła-
śnie w chmurach, które umożliwiają m.in. two-
rzenie nowych aplikacji i usług, przechowywanie 
danych, hostowanie, czyli udostępnienie miejsca 
i oprogramowania dla witryn sieci Web i blogów, 
dostarczanie oprogramowania czy analizowa-
nie danych. Dzięki korzystaniu z chmur, firmy 
czy instytucje mogą nie tylko w znaczący spo-
sób obniżać koszty związane z całą infrastrukturą 
informatyczną, ale też skalować własne narzę-
dzia IT na miarę indywidualnych potrzeb.
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DOSTĘP DO JEDNOLITEGO 
OPROGRAMOWANIA
Wszystkie typy usług świadczonych w chmurze 
ma zapewnić Ministerstwu Finansów i podle-
głym mu jednostkom właśnie projekt HARF, reali-
zowany przy współpracy z Centrum Informatyki 
Resortu Finansów. W Centrum znajduje się 
całe zaplecze projektu: serwery, oprogramowa-
nie, specjaliści IT – służące zapewnieniu pełnej 
gamy usług świadczonych w chmurze na terenie 
całego kraju. 

Realizacja projektu HARF przyczyni się bezpo-
średnio do wzrostu wykorzystania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w admini-
stracji publicznej, pozwoli zwiększyć efektyw-
ność prowadzonych przez nią zadań, ułatwi 
zdolność prognozowania i planowania, a także 
obniży koszty realizacji zadań administracji. 
Dzięki temu zarówno Ministerstwo Finansów, 
jak i poszczególne jednostki podlegające będą 
miały dostęp do jednolitego oprogramowa-
nia, pełnych baz danych, ale też analiz, rapor-
tów oraz innej ważnej dokumentacji on-line. 
Dostęp ten nie będzie się jednak wiązał z żad-
nymi dodatkowymi kosztami. Żadna z pod-
ległych jednostek nie będzie potrzebowała 
budować własnej infrastruktury, bowiem dzięki 
oferowanym przez chmurę aplikacjom, która-
kolwiek z upoważnionych osób będzie mogła 
korzystać z jej zasobów z własnego komputera. 
To rozwiązanie pozwala w znaczącym stopniu 
zniwelować koszty, ale też usprawnić i ujednoli-
cić działalność pojedynczych placówek finanso-
wych na terenie całego kraju. 

WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
Centrum Informatyki Resortu Finansów, dyspo-
nując niezbędną infrastrukturą techniczną, ma 

zapewnić centralnym systemom informatycznym 
wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego i tele-
informatycznego. Oznacza to, że przechowywane 
na serwerach niejawne dane administracyjne 
podlegać mają maksymalnym zabezpieczeniom 
– zarówno pod względem technicznym, jak 
i wirtualnym (ochrona zasobów informacyjnych 
przetwarzanych w chmurze). Chmura oblicze-
niowa ułatwia tworzenie kopii zapasowych, odzy-
skiwanie danych po awarii, a przez to zapewnia 
ciągłość działania, ponieważ dane mogą być 
dublowane w wielu miejscach. 

Projekt HARF jest odpowiedzią na potrzeby użyt-
kowników w zakresie automatyzacji wymiany 
informacji wewnątrz resortu finansów oraz 
z systemami zewnętrznymi. Umożliwia osiągnię-
cie zdefiniowanych przez projekt korzyści, m.in. 
zapewnienie wysokiej dostępności i bezpieczeń-
stwa e-usług resortu finansów poprzez usługę 
zintegrowanego środowiska teleinformatycz-
nego dla nowych rozwiązań biznesowych świad-
czących usługi elektroniczne.

Nazwa projektu:  
Chmura obliczeniowa resortu finansów

Okres realizacji:  
15.04.2016 roku – 14.04.2019 roku

Wartość projektu: 
192 500 000 pLn

projekt jest współfinansowany przez 
unię europejską z europejskiego 
Funduszu rozwoju regionalnego 
w ramach programu polska Cyfrowa 
2014–2020. 
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Trzeba przyznać, że podróż pociągiem dziś 
niewiele ma wspólnego z tym, co oferowała nam 
kolej kiedyś. Na lepsze zmieniło się praktycznie 
wszystko. Wagony są wygodniejsze, połączenia 
szybsze, a podróżowanie pociągami stało się 
komfortowe i bezpieczne. Widać, że od kilku 
dobrych lat PKP Intercity stawia na nowoczesne, 
innowacyjne rozwiązania, dzięki którym podróże 
– zarówno te dalsze, jak i te bliższe – są bardziej 
przyjazne pasażerom. 

Nowe inwestycje, poprawiające jakość usług kole-
jowych, możliwe są dzięki wsparciu finansowemu 

z Unii Europejskiej. Do tej pory z Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP 
Intercity otrzymało łącznie ponad 653 mln zło-
tych dotacji na działania o wartości blisko 2 mld 
złotych. Taka kwota pozwoli łącznie na moderni-
zację 335 wagonów oraz zakup i odnowienie 53 
lokomotyw. Spółka zainwestuje także w remonty 
stacji postojowych. To jednak jeszcze nie koniec 
zmian. Oba unijne projekty są bowiem częścią 
największego programu inwestycyjnego w historii 
spółki: „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”. 
Jego celem jest przede wszystkim zakup i moder-
nizacja taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu 

kolej na piątkę z plusem
Jeszcze szybciej i jeszcze wygodniej. Dzięki nowym inwestycjom za unijne 

pieniądze z roku na rok podróże pociągiem – te bliższe i te dalsze – są 
coraz bardziej komfortowe. A to nie koniec zmian na lepsze.

Autor: Ewa Kozioł

Po polskich torach będzie jeździć blisko 80 procent nowych lub zmodernizowanych pociągów. 
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podróży. Na ten cel do 2023 roku spółka wyda 
łącznie około 7 mld zł.

KOLEJ NA DOBRE POŁĄCZENIA
Umowę na dofinansowanie pierwszego projektu 
„Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie 
wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” 
podpisano na początku kwietnia tego roku. 
Spółka otrzyma na jego realizację wsparcie 
w wysokości 402 milionów złotych.

Zmodernizowane zostaną 183 wagony, 20 
lokomotyw elektrycznych i 6 lokomotyw spali-
nowych. Będą one jeździły na trasach łączących 
m.in. Białystok ze Szczecinem i Wrocławiem, 
Lublin z Zieloną Górą i Świnoujściem oraz 
Olsztyn z Gdynią lub Poznaniem. Inwestycje 
obejmą także zaplecze techniczne. W projekcie 
przewidziano bowiem zakup 6 technicznych 
pojazdów szynowo-drogowych i modernizację 
stacji postojowych w Gdyni, Olsztynie, Szczecinie 

i Wrocławiu. Całkowita wartość tego projektu 
wynosi 990,4 mln zł.

PRZYSPIESZAMY KOMFORTOWO
Kolejną umowę na wykorzystanie unijnych 
pieniędzy PKP Intercity podpisało w czerwcu. 
Dofinansowanie zostało przyznane na projekt 
„Przyspieszamy komfortowo – unowocze-
śnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP 
Intercity S.A”. Pieniądze unijne w wysokości 
251,2 mln zł będą stanowiły prawie 1/3 całej 
inwestycji, sięgającej 952,9 mln zł. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na modernizację 152 
wagonów oraz zakup 20 nowych lokomotyw 
elektrycznych. Nowe pociągi pojawią się na 
trasach z Przemyśla przez Lublin i Bydgoszcz do 
Kołobrzegu oraz z Suwałk do Poznania i Szczecina.

LEPSZA JAKOŚĆ PODRÓŻOWANIA

Marek Chraniuk, 
prezes zarządu pkp 
intercity s.a.

Celem realizowanego 
przez nas największego 
w historii PKP Intercity 
programu inwestycyj-

nego jest coraz lepsza jakość podróżo-
wania. Dzięki przeprowadzonym inwe-
stycjom po 2023 roku blisko 80 procent 
uruchamianych przez nas połączeń będzie 
zestawianych z nowego lub zmodernizo-
wanego taboru. Na programie skorzystają 
wszyscy pasażerowie, ponieważ tabor PKP 
Intercity będzie dostosowany do potrzeb 
różnych grup pasażerów.

od jesieni 2017 roku spółka pkp 
intercity podpisała umowy na 
modernizację 163 wagonów z pesa 
Bydgoszcz s.a. oraz 60 wagonów z H. 
Cegielski Fabryka pojazdów szynowych 
w poznaniu. natomiast pod koniec 
maja tego roku spółka podpisała 
kontrakt na dostawę 20 lokomotyw 
elektrycznych Griffin – z nowosądeckim 
przedsiębiorstwem neWaG s.a. 
aktualnie prowadzone są postępowania 
przetargowe na modyfikację 20 
lokomotyw elektrycznych ep/eu 07 do 
prędkości 160 km/h oraz 9 lokomotyw 
spalinowych sM-42.



18 | Fundusze europejskie na inFrastrukturę

Po raz kolejny duży nacisk położono także na 
infrastrukturę techniczną. Projekt przewiduje 
modernizację 7 lokomotyw spalinowych do 
zadań manewrowych, zakup tokarki podtorowej 
oraz przebudowę stacji postojowych na warszaw-
skim Grochowie oraz w Przemyślu i Kołobrzegu.

KOLEJOWY PRZEŁOM
Co się zmieni dla podróżnych? Naprawdę wiele. 
Do 2023 roku Spółka zmodernizuje bowiem 
aż ponad 700 wagonów i kupi 185 nowych. 
Znajdą się wśród nich pojazdy z przedziałami 
i bez przedziałów zarówno drugiej, jak i pierwszej 
klasy, gastronomiczne, do przewozu rowerów, 

wielofunkcyjne wagony COMBI (przystosowane 
m.in. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
a także rodzin z małymi dziećmi czy rowerzystów) 
oraz wagony ze „Strefą Małego Podróżnika”.

Funkcjonowanie kolei usprawni ponadto 19 
nowych i 14 zmodernizowanych elektrycznych 
zespołów trakcyjnych oraz dwóch składów typu 
push-pull. Każdy z pociągów wyposażony będzie 
w wygodne fotele, klimatyzację, dostęp do WiFi 
oraz udogodnienia dla rodzin czy rowerzystów. 
Co ważne – pociągi zostaną przystosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, które 
poruszają się na wózkach lub są niewidome bądź 
słabowidzące.

Program przewiduje także przebudowę 16 stacji 
postojowych, zakup 118 nowych lokomotyw 
elektrycznych i spalinowych oraz modernizację 
blisko 200 lokomotyw elektrycznych i spalino-
wych. Część nowych pociągów będzie mogła 
jeździć z prędkością 200 km/h. Jaki będzie efekt 
finalny programu, który zakończy się w 2023 
roku? Szybsze pociągi, komfortowe stacje, 
wygodne podróżowanie!

INWESTYCJE NA OGROMNĄ SKALĘ

Krzysztof Mamiński, prezes zarządu pkp s.a.

„Kolej Dużych Inwestycji” doskonale wpisuje się w całościowy szereg 
działań modernizacyjnych realizowanych przez spółki Grupy PKP. W sumie 
do 2023 roku przeznaczonych zostanie 100 mld złotych na inwestycje kole-
jowe prowadzone przez PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Intercity. 
W efekcie podróżni będą mogli korzystać z nowoczesnych i bezpiecznych 
składów, funkcjonalnych dworców, a przejazdy będą odbywać się na zmo-

dernizowanych liniach kolejowych, w wyniku czego ich czas będzie krótszy. Bardzo ważnym 
źródłem finansowania tych prac są pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej.

Nowoczesny, komfortowy przedział kolejowy. 
Fot. mat. prasowe PESA Bydgoszcz S.A.
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O przyszłości transportu kolejowego w Polsce 
Wschodniej rozmawiali w Olsztynie przedstawi-
ciele rządu, Komisji Europejskiej, przedstawiciele 
biznesu, eksperci i pasjonaci kolei.

„W latach 2014-2023 w województwach Polski 
Wschodniej zainwestujemy w sektor kolejowy 
ponad 16,3 mld zł. Będą to pieniądze z progra-
mów unijnych: POIiŚ i CEF, POPW, pięciu RPO, 

ale i krajowe” – powiedział w trakcie wystąpienia 
otwierającego konferencję „Przyszłość trans-
portu kolejowego w Polsce Wschodniej” Adam 
Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju.

Konferencja została zorganizowana przez 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych pod 
patronatem Ministra Inwestycji i Rozwoju.

unijne inwestycje w kolej 
zmieniają polskę Wschodnią
Inwestycje ze środków krajowych i Funduszy Europejskich wprowadzają olbrzymią zmianę 
jakościową w infrastrukturze transportu kolejowego. Szansę na włączenie w nowoczesną 

sieć krajową i szerzej – międzynarodową, otrzymują także województwa Polski 
Wschodniej: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Autor: Anna Łempicka
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Inwestycje w infrastrukturę 
kolejową w Polsce Wschodniej. 
Od koncepcji do realizacji
W trakcie pierwszego panelu dyskusyjnego omó-
wiono między innymi najważniejsze inwestycje 
kolejowe w Polsce Wschodniej, finansowane 
z Funduszy Europejskich. Dyskutowano również 
o roli instrumentów wspierających rozwój infrastruk-
tury kolejowej (Krajowy Program Kolejowy do 2023 
roku i Program Inwestycji Dworcowych) oraz o moż-
liwościach finansowania inwestycji po roku 2020. 
Zastanawiano się nad tym, jaki wpływ będzie miała 
realizacja inwestycji na poprawę jakości życia miesz-
kańców i wzrost konkurencyjności makroregionu. 

„Inwestycje te przyniosą poprawę parametrów 
technicznych sieci, w tym zwiększenie jej prze-
pustowości, poprawę poziomu bezpieczeństwa 
ruchu oraz zwiększenie dopuszczalnej prędkości 
przejazdu pociągów. To sprawi, że przewozy 
towarowe będą bardziej efektywne i opłacalne, 
a pasażerskie dostępne, komfortowe i bardziej 
atrakcyjne od własnego samochodu.”  
– powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

Wpływ infrastruktury kolejowej 
na gospodarkę. Przewozy 
towarowe i intermodalne
Plany rozwojowe w kontekście potrzeb przewo-
zów towarowych, jak również przyszłe inwestycje 
w kolejową infrastrukturę graniczną (centra prze-
ładunkowe) były głównymi tematami drugiego 
panelu dyskusyjnego.



Przyszłość transportu kolejowego w Polsce Wschodniej
Konferencja 
Olsztyn 2018
• 125 uczestników

• 3 panele dyskusyjne

• 2 dni inspirujących spotkań i debat

Rozwój przewozów  
pasażerskich na terenie  
Polski Wschodniej 
Głównymi tematami trzeciego panelu dyskusyj-
nego były przewozy pasażerskie. Rozmawiano 
o tym, jak zwiększyć atrakcyjność oferty przewozo-
wej i co zrobić, aby zachęcić podróżnych w Polsce 
Wschodniej do częstszego korzystania z kolei. 

Konferencję zakończyła wizyta studyjna na 
dworcu PKP Olsztyn Zachodni. Dworzec został 
zmodernizowany z największego w historii polskiej 
kolei programu inwestycji dworcowych PKP SA, 
współfinansowanego z funduszy europejskich. 
Do 2023 r. w Polsce Wschodniej unijne dofinanso-
wanie otrzymają 34 inwestycje dworcowe.
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Turystyka na pograniczu
Koniec wakacji przywodzi na myśl koniec sezonu turystycznego. Jednak wcale 

tak nie jest i być nie musi, jeśli jest potencjał, pomysł i pieniądze na jego 
realizację. Poniżej piszemy o transgranicznych produktach turystycznych, 

wspólnych pomysłach na rozwój turystyki na pograniczu. 

Autor: Aleksandra Pawlik-Chudy

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół 
Tatr ma być docelowo 250-kilometrową pętlą 
wokół gór z trasami rowerowymi, narciarskimi 
i biegowymi. Jest to jednocześnie polsko-słowacki 
transgraniczny produkt turystyczny Euroregionu 
„Tatry”, którego początki sięgają 2004 roku. 
Trasa została wytyczona po obu stronach Tatr, 
tj. na Podhalu, Orawie, Spiszu i Liptowie.

Obecnie można już korzystać z około 160 km 
tras rowerowych z nawierzchnią asfaltową 
lub szutrową. Można m.in. pojechać 35-kilome-
trowym transgranicznym odcinkiem od Nowego 
Targu, trasą dawnej linii kolejowej, do granicy sło-
wackiej w Suchej Horze i dalej do miasta Trstena. 
Kolejne trasy są na Spiszu (Vrbov-Kieżmark-
Huncovce) oraz w Liptowskim Mikulaszu. 
W zimie mogą korzystać z nich narciarze biegowi. 
Rowerzystom zapewniono miejsca postojowe 
i bezpłatne parkingi, m.in. w Czarnym Dunajcu. 
Wydano również polsko-słowacki przewodnik 
rowerowy oraz mapy wybudowanych ścieżek. 

Szlak wokół Tatr został tak zaprojektowany, aby 
pokazać mieszkańcom i turystom mało dostępne 
miejsca na pograniczu polsko-słowackim. Jadąc 
wytyczonymi trasami rowerowymi, można oglądać 
zabytki architektury drewnianej (kościoły, budow-
nictwo ludowe), zamki, mosty i obiekty kolejowe. 

Można podziwiać: torfowiska, doliny rzek z prze-
łomami, skałki i wzniesienia. Wyznaczono miej-
sca widokowo-postojowe. Warto wspomnieć, 
że Szlak przebiega koło 15 obiektów zabytko-
wych wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Znajduje się tu wspólne polsko-słowackie 

MAPA SZLAKU - ETAPY REALIZACJI

 trasy rowerowe wykonane  
w l. 2014-2015, program  
polska – słowacja 2007-2013

 ścieżki rowerowe budowane  
w l. 2017-2018, program  
polska – słowacja 2014-2020

 odcinki przygotowywane 
do realizacji w l. 2019-2020, program 
polska – słowacja 2014-2020

Źródło: EUWT TATRY
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dziedzictwo przyrodnicze, 9 parków narodowych, 
2 krajobrazowe, ponad 100 rezerwatów przyrody 
i 130 obszarów wpisanych do sieci Natura 2000. 
Czegóż chcieć więcej?

Dobra wiadomość dla entuzjastów jazdy 
na rowerze jest taka, że do 2020 roku powstanie 
kolejnych 26 km nowych tras. Dodatkowo 
użytkownicy szlaku uzyskają specjalne miejsca 
odpoczynku bezpośrednio przy trasie, jak oazę 
wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie, strefę 
relaksu w Nowym Targu czy interaktywną ekspo-
zycję przyrodniczą w Łapszach Niżnych.  

Więcej informacji na temat projektu „Historyczno-
kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” można 
przeczytać na stronie www.szlakwokoltatr.eu. 
Projekt jest dofinansowany ze środków programu 
Interreg Polska – Słowacja.

ROWEREM PO ROZTOCZU
Transgraniczna turystyka rowerowa jest rozwijana 
również na naszym wschodnim pograniczu, 
a dokładnie na obszarze polskiego i ukraińskiego 
Roztocza. Na końcowe efekty trzeba będzie 
jeszcze trochę poczekać, gdyż jest to nowe 

przedsięwzięcie, którego realizacja zaczęła się 
w tym roku. 

W planach jest rozbudowa Centralnego Szlaku 
Rowerowego Roztocza (trasa od Kraśnika 
do Lwowa na Ukrainie), która obejmie oznakowa-
nie trasy o długości 297 km oraz budowę 30 km 
ścieżek rowerowych. Za ostatnią inwestycję jest 
odpowiedzialna gmina Zamość, która zamierza 
włączyć nowy odcinek do Centralnego Szlaku. 
Dodatkowo zostanie wybudowana infrastruktura 
towarzysząca, tj. punkty obsługi rowerzystów 
oraz punkty naprawy rowerów.

Warto nadmienić, iż powstaną także dwa  centra 
edukacji – Centrum Geoturystyczne w Lipsku 
Polesiu (Polska) i Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Jaworowskim Narodowym Parku Przyrodniczym 
w Vereshitsa (Ukraina). W polskim Centrum będą 
m.in.: punkt informacji turystycznej, infokiosk, 
sala multimedialna oraz infrastruktura umoż-
liwiająca transgraniczne spotkania. Ukraińskie 
Centrum będzie również miało część gościnną 
oraz pomieszczenie edukacyjne. Ponadto miesz-
kańcy i turyści będą mogli podziwiać okolice z wież 
widokowych w Lipsku Polesiu i Wierzchowinach.

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak 
wokół Tatr. Fot. arch. gminy Czarny Dunajec

Zdjęcie zostało wykonane na terenie gminy 
Zamość. Fot. Emil Cabaj

www.szlakwokoltatr.eu
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Więcej na temat projektu „RoweLove Roztocze 
– razem pomimo granic” można dowiedzieć się 
ze strony gminy Zamość – partnera wiodącego 
– www.gminazamosc.pl. Przedsięwzięcie jest 
dofinansowane z programu Polska – Białoruś 
– Ukraina.

KAJAKIEM PO BUGU
Na wschodnim pograniczu powstaje inny trans-
graniczny produkt turystyczny. Będą to dwa szlaki 
kajakowe na Bugu i jego dopływach, które wiodą 
przez Polskę, Białoruś i Ukrainę. Powstaną następu-
jące trasy: licząca około 700 km trasa Werchabuż 
(Ukraina) – Wyszków (Polska) oraz Bielin – Brześć 
(Białoruś) o długości około 100 km. 

Partnerzy przedsięwzięcia oznakują trasy oraz 
znajdujące się wzdłuż nich miejsca dziedzic-
twa kulturowego i naturalnego. Postawią tablice 
informacyjne wraz z mapami. Powstanie rów-
nież niezbędna infrastruktura turystyczna (m.in. 
wiaty wypoczynkowe, innowacyjne „megafony” 
w kształcie lejka, będące jednocześnie miejscem 
wypoczynku i schronieniem przed deszczem oraz 
narzędziem do słuchania odgłosów przyrody) 
oraz wieże obserwacyjne. 

Zarówno mieszkańcy, jak i turyści będą mogli 
korzystać z centrów turystyki kajakowej 
w Drohiczynie, Bielinie na Białorusi oraz w Sokalu 
na Ukrainie. W centrach będzie można np.: bez-
płatnie przetestować różne rodzaje kajaków oraz 
skorzystać z serwisu. Część informacyjna pla-
cówek będzie obejmować m.in. wystawy mul-
timedialne, pokazy zdjęć, oferty wypożyczalni 
kajaków i innego sprzętu, oferty wycieczek 
nowymi szlakami wodnymi, w tym dla osób z nie-
pełnosprawnościami. Aby wyeliminować bariery 
językowe, centra będą wyposażone w urządzenia 

do tłumaczenia oraz interaktywne kioski z wielo-
języcznym menu, które ułatwią turystom różnej 
narodowości zaplanowanie wycieczek. 

Po polskiej stronie powstanie Muzeum 
Kajakarstwa prezentujące historię tej dyscy-
pliny sportu na Bugu. W ofercie zainteresowani 
znajdą również warsztaty budowania kajaków.  
Z kolei osoby z niepełnosprawnościami, dzieci 
oraz osoby, które nie czują się pewnie w spor-
tach wodnych, będą mogły skorzystać z symu-
latora spływu kajakiem. „Na sucho” będą 
mogły doświadczyć podróży dwoma szlakami 
kajakowymi. Oferta jest bardzo bogata i z pew-
nością spotka się z zainteresowaniem kajaka-
rzy, i tych zaawansowanych i początkujących. 
Jednocześnie jest ona szansą na rozwój współ-
pracy i turystyki na polsko-białorusko-ukraiń-
skim pograniczu.

O przedsięwzięciu „Łączy nas Bug – utworze-
nie dwóch transgranicznych kajakowych szla-
ków turystycznych” można przeczytać również 
na stronie programu Polska – Białoruś – Ukraina 
www.pbu2020.eu/pl.

Miejsce inwestycji na Bugu w okolicach 
Drohiczyna. Fot. Michał Zabokrzecki

www.gminazamosc.pl
www.pbu2020.eu/pl
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NA SPACER DO PARKU 
Zwolennicy pieszych wycieczek będą mogli je 
zaplanować w Parku Mużakowskim znajdującym 
się na granicy polsko-niemieckiej. Park Mużakowski 
(Musaker Park) – o powierzchni ponad 700 ha 
– jest jednym z największych założeń parko-
wych w Europie. Kompozycyjnie jest to krajobra-
zowy park angielski, wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Po niemieckiej stronie jest 
główna część założenia z budynkami i ogrodami, 
po polskiej – naturalistyczny park (ponad 500 ha). 

Mimo że park dzieli polsko-niemiecka granica 
państwowa (Nysa Łużycka), troska o jego odnowę 
jest wspólna. Od końca lat 80. XX wieku instytu-
cje zarządzające parkiem współpracują w zakre-
sie rewaloryzacji tego miejsca. Obecnie po obu 
stronach granicy są prowadzone prace restau-
racyjne z projektu „Park Mużakowski – ochrona, 
rozwój i promocja Europejskiego Dziedzictwa 
Kultury”, dofinansowanego z programu Interreg 
Polska – Saksonia. Po polskiej stronie największą 
część zabiegów konserwatorskich stanowi kształ-
towanie układu przestrzennego i szaty roślin-
nej. Ponadto są odtwarzane: układ wodny, układ 
dróg, elementy wyposażenia i architektury parku. 

Prowadzone są remonty konserwatorskie.  
Z kolei po niemieckiej stronie jest odrestauro-
wywany Dom Zdrojowy, który stanie się m.in. 
centrum turystycznym. Dzięki wspólnym pol-
sko-niemieckim działaniom rewaloryzacyj-
nym, badawczym oraz popularyzacyjnym, Park 
Mużakowski stanie się atrakcyjniejszy i bardziej 
dostępny dla mieszkańców i turystów. Przełoży 
się to na rozwój turystyki na tym pograniczu.

Więcej informacji o parku i projekcie na stronie 
www.park-muzakowski.pl.

INNY WYMIAR TURYSTYKI
Turystyka na pograniczu to nie tylko sposób 
na spędzanie wolnego czasu przez mieszkań-
ców i turystów. Rozwój turystyki przyczynia się 
również do wzrostu gospodarczego i społecz-
nego. Inwestycje realizowane dzięki programom 
Interreg i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 
mogą wiązać się z kolejnymi mniejszymi inwesty-
cjami przedsiębiorców z tego obszaru, obejmu-
jących np. tworzenie bazy noclegowej czy innej 
dodatkowej infrastruktury dla turystów. Realizacja 
takich projektów ma służyć także promocji obsza-
rów transgranicznych, ochronie dziedzictwa natu-
ralnego i kulturowego.

Remont Domu Zdrojowego po niemieckiej 
stronie. Fot. Magdalena Lisowska

Wiadukt przed remontem konserwatorskim 
po polskiej stronie. Fot. Magdalena Lisowska

www.park-muzakowski.pl
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RegioStars – gwiazdy regionów
RegioStars Awards to coroczny konkurs Komisji Europejskiej, podczas którego wyłania się najlepsze 

projekty z obszaru polityki spójności. Jeszcze do 7 października trwa otwarte dla wszystkich 
głosowanie na najciekawsze przedsięwzięcia spośród 21, wybranych w pierwszym etapie konkursu.

Autor: Aleksandra Pawlik-Chudy

Zadaniem RegioStars Awards jest wyłonienie 
dobrych praktyk w rozwoju regionalnym i wybór 
oryginalnych i innowacyjnych projektów, które 
mogą być inspirujące dla pozostałych regionów. 
W tym roku do konkursu zgłoszono ponad sto 
przedsięwzięć, spośród których wybrano 21 naj-
ciekawszych, w tym dwa z udziałem polskich 
partnerów. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni pod-
czas uroczystej ceremonii 9 października tego 
roku w Brukseli, w trakcie Europejskiego Tygodnia 
Regionów i Miast.  

Uwagę jury konkursu przyciągnęły dwa pro-
jekty z udziałem polskich partnerów: „Zdrowie 
jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna 

mieszkańców gmin Kętrzyn i Oziorsk” (kategoria 
„Tworzenie lepszego dostępu do usług publicz-
nych”) oraz „Torfowiska wysokie – europejski 
unikat polsko-słowackiego pogranicza” (katego-
ria „Temat roku 2018: inwestowanie w dziedzic-
two kulturowe”).

Pierwsze z przedsięwzięć było realizowane wspól-
nie przez gminę Kętrzyn (polski partner wio-
dący) i okręg miejski Oziorsk (partner rosyjski) 
ze środków programu Litwa – Polska – Rosja 
2007–2013. Partnerska współpraca dotyczyła 
poprawy zdrowia mieszkańców oraz wzrostu 
dostępności usług medycznych dla osób zamiesz-
kujących obszary rolnicze i małe miasta. W pro-
jekcie zachęcano do zdrowego odżywiania i do 
badań profilaktycznych. Zakupiono i odnowiono 
sprzęt medyczny dla lokalnych centrów medycz-
nych i szkolnych gabinetów pielęgniarskich. 
Zorganizowano wizyty studyjne dla gości z Rosji, 
w tym dla lekarzy, w Regionalnym Centrum 
Onkologicznym w Olsztynie, a także szkolenia 
podnoszące kwalifikacje medyczne.

Przeprowadzono m.in. akcje „Białe soboty”, w cza-
sie których ponad 2 tys. osób mogło wykonać 
specjalistyczne badania. Warto w tym miejscu 
nadmienić, że większość badań dla mieszkańców 
obszarów wiejskich została wykonana w ich miej-
scu zamieszkania. Osoby te nie musiały fatygo-
wać się do miejskich gabinetów lekarskich. Wielu 

Ceremonia wręczenia finalistom certyfikatów – 
Strasburg, 3 lipca 2018 roku. W środku od lewej 
Corina Cretu, komisarz ds. polityki regionalnej 
i Wioletta Dobrzańska, sekretarz gminy Kętrzyn, 
w towarzystwie europarlamentarzystów.
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mieszkańców dowiedziało się, że potrzebne jest 
wykonywanie badań profilaktycznych. Osoby bio-
rące udział w projekcie zdobyły również wiedzę 
o miejscach, w których mogą wykonać badania 
oraz o różnych akcjach prozdrowotnych.

Z kolei projekt dotyczący torfowisk realizują 
obecnie gmina Czarny Dunajec (polski part-
ner wiodący) oraz słowacki partner – Oravske 
Muzeum Pavla Orszagha Hviezdoslava w Dolnym 
Kubinie, ze środków programu Interreg Polska 
– Słowacja 2014–2020. Wyjątkowość w skali 
europejskiej torfowisk na polsko-słowackim 
pograniczu, wymaga odpowiednich zabie-
gów popularyzacyjnych. Niedawno została 
zakończona przebudowa i adaptacja historycz-
nego budynku w Chochołowie, w którym daw-
niej mieścił się ośrodek zdrowia, do nowej roli 
Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego „Muzeum 
Torfowisk”. W Centrum znajduje się wystawa 
multimedialna, z której zwiedzający mogą dowie-
dzieć się m.in. o procesie powstawania torfo-
wisk oraz chronionych gatunkach flory i fauny. 
Dzięki niej goście mogą skorzystać z multime-
dialnej mapy torfowisk, animowanych plansz, 

symulatorów czy stanowiska do eksperymentów. 
Multimedialne muzeum przyrodnicze powstaje 
również w renesansowej plebanii na dziedzińcu 
Zamku Orawskiego na Słowacji.

Dodatkowo do placówek i torfowisk popro-
wadzono edukacyjne ścieżki pieszo-rowerowe, 
które są częścią transgranicznego Szlaku wokół 
Tatr. Powstały również dwa miejsca odpoczynku 
dla rowerzystów. Jednym z nich jest odrestauro-
wany stuletni wagon kolejki wąskotorowej, któ-
rym kiedyś jeździli pracownicy wydobywający 
torf. Oprócz tego partnerzy prowadzili wiele dzia-
łań upowszechniających wiedzę o torfowiskach, 
ich znaczeniu i potrzebie ochrony, a także ekolo-
giczną turystykę rowerową.

Torfowiska polsko-słowackiego pogranicza to naj-
większy w Karpatach transgraniczny kompleks 
torfowisk. Jego wzrost rozpoczął się 10 tys. lat 
temu i trwa do dziś. Jest to obszar charakteryzu-
jący się wysoką bioróżnorodnością. Ze względu 
na unikalne cechy torfowiska zostały włączone do 
obszarów Natura 2000.

Trzymamy kciuki za naszych finalistów! 
liczymy, że zostaną zwycięzcami tej edy-
cji konkursu i jednocześnie zachęcamy 
Was – drodzy czytelnicy – do oddania 
głosów na projekty z udziałem polskich 
projektodawców. Publiczne głosowanie 
rozpoczęło się 3 lipca i będzie trwać 
do 7 października tego roku. Więcej 
informacji na ten temat znajduje się 
na stronie komisji Europejskiej http://
ec.europa.eu/regional_policy/en/
regio-stars-awards/

Ekspozycja w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego 
„Muzeum Torfowisk”. Fot. P. Babeł

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
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o co chodzi z tym 
wzornictwem? 

Czy połączenie sztuki z funkcjonalnością może być innowacją? Zdecydowanie tak. Wie o tym ponad 
250 firm, które już skorzystały z działania Wzór na konkurencję Programu Polska Wschodnia. 

Autor: Anna Tkocz

Dlaczego wzornictwo przemysłowe jest ważne, 
dlaczego w ogóle warto w nie inwestować? 
Najprostszym i najbardziej oczywistym przykła-
dem jest historia najsłynniejszej butelki świata 
– butelki Coca-Coli. 

BYĆ JAK NAJSŁYNNIEJSZA BUTELKA ŚWIATA 
Amerykańska firma, która działalność rozpoczęła 
ponad wiek temu, postanowiła walczyć z pod-
róbkami swojego napoju właśnie poprzez opako-
wanie. Zaprojektowana tak, by móc ją rozpoznać 
nawet w ciemnościach, butelka Coca-Coli 

pozostaje niezmienna od wielu lat. Pomysł ory-
ginalnego kształtu, opatentowany na początku 
XX w., do dzisiaj przetrwał w świadomości 
konsumentów, jednoznacznie odróżniając napój 
od innych.1 Butelka Coca-Coli, pierwszy produkt, 
który pojawił się w maju 1950 roku na okładce 
znanego magazynu Time, była także elementem 
wielu artystycznych inspiracji i na stałe wpisała się 
w dzisiejszą popkulturę.

1  Źródło: http://www.cocacola.com.pl/historie/historia-butelki-
konturowej [25.01.2018]

http://www.cocacola.com.pl/historie/historia-butelki-konturowej
http://www.cocacola.com.pl/historie/historia-butelki-konturowej
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Przykład butelki pokazuje jak ważne dla budo-
wania marki jest wzornictwo. To nie tylko 
zabawa formą, ale przede wszystkim poszukiwa-
nie innowacji, która uczyni produkt bardziej 
funkcjonalnym i przystosowanym do potrzeb 
odbiorców. Dlatego odpowiedź na pytanie czy 
warto inwestować w design jest tylko jedna: TAK!

WZÓR NA KONKURENCJĘ I JAK TO DZIAŁA 
Wsparcie związane z wdrażaniem wzorniczych 
innowacji w przedsiębiorstwach oferuje działanie 
1.4. Programu Polska Wschodnia. Otrzymuje się 
je w dwóch etapach. W pierwszym przedsiębior-
stwo zostaje poddane audytowi wzorniczemu 
i uzyskuje rekomendacje odnośnie dalszych 
działań z zastosowaniem wzornictwa 
w firmie. Na ten cel przedsiębiorca może uzyskać 
do 100 tys. zł dofinansowania. 

W drugim etapie przedsiębiorca może uzyskać aż 
3 mln zł dofinansowania! Mogą być one przezna-
czone m.in. na usługi doradcze niezbędne do 
realizacji projektu wzorniczego oraz na zakup 
urządzeń i maszyn, a także wartości niemate-
rialnych i prawnych. Aby uzyskać dofinansowanie, 
przedsiębiorca musi m.in. realizować projekt na 
terenie Polski Wschodniej i prawidłowo wykorzystać 
dotację otrzymaną w I etapie. 

DESIGN PROSTO Z POLSKI WSCHODNIEJ
Dotychczas w Programie Polska Wschodnia 
z audytu wzorniczego skorzystało ponad 250 
przedsiębiorców i wdrożono ponad 50 projektów 
wzorniczych. Jak pokazują dofinansowane przed-
siębiorstwa, wzornictwo można wykorzystać  
w różnych branżach. 

Korzystając z dofinansowania w wysokości 
ponad 3 mln zł, Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. 

z województwa podkarpackiego przeprowa-
dziła audyt wzorniczy, którego efektem jest zakup 
urządzeń tworzących nową linię technologiczną. 
Dzięki temu na sklepowych półkach pojawiła się 
nowa linia produktów – pieczywo typu crips-
bread, które urozmaicając ofertę firmy podniosło 
jej konkurencyjność. 

Piekarnia Galicyjska – linia technologiczna

Krzysztof Kręcichwost,  Prezes Zarządu 
Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o.

W naszej firmie znacząco poprawiliśmy 
standardy produkcji i pracy, dzięki czemu 
możemy w nowoczesnej i bezpiecznej 
piekarni wytwarzać jeszcze lepsze pro-
dukty. Kluczowym elementem jest tutaj 
możliwość stabilnego wytwarzania włas-
nego, naturalnego zakwasu pszennego, 
ponieważ jest on podstawowym składni-
kiem naszej nowej linii produktów, który-
mi chcemy podbijać europejskie rynki. 
Nowoczesne instalacje i linie produkcyjne 
przyczyniają się też do podniesienia bez-
pieczeństwa i higieny w pracy, co było dla 
nas priorytetem już od początków pla-
nowanej inwestycji.
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Chcąc poprawić identyfikację wizualną swoich pro-
duktów, firma Wikpol z Motycza k. Lublina ofe-
rująca m.in. zrobotyzowane linie przemysłowe, 
również skorzystała z dofinansowania z działa-
nia 1.4. Zmiany w firmie objęły ujednolicenie szaty 
graficznej produktów, materiałów promocyjnych 
a nawet środków transportu służących dystrybucji.

Wzornictwo przemysłowe stwarza możliwość 
wyróżnienia się, zyskania lepszej rozpoznawalności 
na rynku podobnych produktów, co daje firmie 
przewagę nad konkurencją. Dotacje Programu 
Polska Wschodnia czekają na kolejnych chętnych 
przedsiębiorców.

Zbigniew Kominek, współwłaściciel 
i Prezes Wikpol Sp. z o.o.

Nasze uczestnictwo w Programie Polska 
Wschodnia wynikało z uświadomionej 
potrzeby zdefiniowania na nowo 
podejścia do zagadnień związanych 
z wzornictwem. Spółka osiągnęła wysoki 
poziom techniczny produktów, jednak 
na pewnym etapie rozwoju w mniejszym 
stopniu przywiązywała wagę do 
kreowania wartości dodanej, wynikającej 
z nowoczesnego wzornictwa. Dotacja 
ułatwiła nam podjęcie działań w tym 
kierunku. Sformułowana w pierwszym 
etapie strategia wzornicza umożliwiła 
nam holistyczne spojrzenie na problem 
oraz przygotowanie planu działania, 
obejmującego wiele obszarów funk-
cjonowania przedsiębiorstwa. Obecnie 
jesteśmy w trakcie realizacji przyjętych 
założeń, które dotyczą przede wszystkim 
ujednolicenia wzornictwa naszych 
produktów oraz opracowania spój-
nego systemu identyfikacji wizualnej.  
Długofalowym celem jest zwiększenie 
jakości oraz rozpoznawalności naszej 
oferty na rynku, a w efekcie wzmocnie-
nie pozycji i konkurencyjności firmy.

Identyfikacja wizualna – firma Wikpol Sp. z o.o.
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Identyfikacja wizualna – firma Wikpol Sp. z o.o.
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W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 28 zgłoszeń 
z całej Polski. Spośród nich Komisja wyróżniła te, 
które mają największe szanse dotrzeć z ofertą 
Funduszy Europejskich do odbiorców. Działania 
te będą skierowane m.in. do przedsiębiorców, 
młodych, start-upów, osób wracających na rynek 
pracy czy do osób z grupy NEET. Poza włączeniem 
się w zorganizowanie proponowanych wydarzeń, 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wesprze finan-
sowo każde z nich. 

Wśród zwycięskich pomysłów znalazła się 
doroczna organizacja wydarzenia Startup Session 
Elite, która odbyła się podczas XXVIII Forum 
Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Fundacja 
Instytut Studiów Wschodnich zaplanowała dys-
kusję i warsztaty dla wybranych start-upów. Ich 
pomysłodawcy skorzystali z możliwości poznania 
przedstawicieli dużego biznesu, administracji 
rządowej oraz nauki. Eksperci oceniali pomysły 
biznesowe start-upów oraz poinformowali 
o możliwościach ich sfinansowania z pomocą 
Funduszy Europejskich. 

W Warszawie, z inicjatywy Fundacji Promocji 
Inicjatyw Społecznych POLPROM, odbędą się 
spotkania dla osób młodych, wchodzących na 
rynek pracy. Zainteresowani dowiedzą się na nich 
między innymi o oczekiwaniach pracodawców 
wobec absolwentów szkół i uczelni wyższych. 

W województwach podlaskim i warmińsko-ma-
zurskim Fundacja Edukacja Inaczej zorganizuje 
spotkania warsztatowe zatytułowane „Fundusze 
Bliżej Mam”. Jak sama nazwa wskazuje, są one 
skierowane do młodych kobiet, które wracają do 
pracy po urlopach rodzicielskich. Takie wydarze-
nia zostaną odpowiednio zaplanowane – odbędą 
się w klubokawiarniach z udogodnieniami dla 
rodzin z dziećmi. Maluchy będą tam miały 
zapewnioną opiekę. 

W mniejszych miejscowościach, np. w Pile 
w spółce Inwest-Park, zainteresowani założe-
niem własnej działalności gospodarczej i uzy-
skaniem Funduszy Europejskich wezmą udział 
w cyklu spotkań. Dowiedzą się na nich, jak 
powinny wyglądać odpowiednio opracowane 
wnioski czy jak napisać biznesplan. 

naprzeciw potrzebom
Warsztaty, szkolenia, panele dyskusyjne i spotkania z ekspertami zostały wybrane w konkursie 

„Wspólnie o Funduszach Europejskich”. Ministerstwo wyłoniło 11 najciekawszych ofert. W konkursie 
wzięły udział organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy i władze miejskie. 

Autor: Zuzanna Orczyc-Musiałek

XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. 
Fot. Grzegorz Łach
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Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich (PIFE) powstała w 2008 r. Miała 
ona zapewnić bezpłatny dostęp do informacji 
o Funduszach Europejskich na terenie całego 
kraju. Pierwsze Punkty Informacyjne zostały 
uruchomione w siedmiu województwach: 
warmińsko-mazurskim, opolskim, podlaskim, 
dolnośląskim, lubuskim, pomorskim i kujaw-
sko-pomorskim. Obecnie sieć liczy 74 Punkty 
Informacyjne.

W ciągu 10 lat swojej działalności sieć PIFE na 
bieżąco dostosowywała swoją ofertę do zmie-
niających się potrzeb klientów. Wprowadzane 
były nowe usługi, takie jak konsultacje na 
etapie przygotowania i realizacji projektu, kon-
sultacje indywidualne w siedzibie klienta oraz 
prowadzenie rejestru klientów. Obecnie w sieci 
PIFE zatrudnionych jest ok. 300 specjalistów 
ds. Funduszy Europejskich, udzielających na 

co dzień szczegółowych informacji w zakresie 
dostępnych środków unijnych. Wielu z nich 
związanych jest z siecią od początku jej 
działania.

Na przestrzeni 10 lat działalności Punktów 
Informacyjnych, specjaliści ds. Funduszy 
Europejskich przeprowadzili ponad 2,2 miliona 
konsultacji. Klienci PIFE uczestniczyli w 11 
tysiącach spotkań informacyjnych i szkoleń (np. 
„Mama może wszystko”, „Środa z Funduszami”). 
Sieć PIFE zorganizowała przeszło 15 tysięcy 
Mobilnych Punktów Informacyjnych. Te ostatnie 
dały szansę na dostęp do wiedzy mieszkańcom 
mniejszych miejscowości, w których nie ma stałej 
siedziby Punktu. 

Pracownicy PIFE stale organizują wiele wydarzeń 
informacyjno-promocyjnych. W ciągu dekady 
Punkty Informacyjne często pojawiały się w zaska-
kujących miejscach – były „Fundusze Europejskie 
na małopolskich szlakach turystycznych”, 
„Fundusze Europejskie na małopolskich szczy-
tach”, Mobilne Punkty Informacyjne na Granicy 
Polski z Ukrainą, „Unijne dwa kółka” w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim czy rajd Funduszy 
Europejskich dla studentów, zorganizowany przez 
PIFE z województwa podkarpackiego. Wszystko 
po to, aby dotrzeć z informacjami do jak najwięk-
szej grupy odbiorców. 

Dziesięciolatka PiFE
Ponad 2 miliony konsultacji, 11 tysięcy spotkań informacyjnych i 15 tysięcy Mobilnych 

Punktów Informacyjnych zorganizowali konsultanci sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w ciągu ostatniej dekady. W tym roku obchodzą pierwszą okrągłą rocznicę pracy.

Autor: Anna Kowalczyk

Sieć Punktów informacyjnych Funduszy 
Europejskich w Polsce ma już 10 lat. 
Przez ten czas ich usługi cieszą się 
niezmiennym zainteresowaniem 
klientów, a liczba udzielanych 
konsultacji i prowadzonych działań 
informacyjnych wzrasta.
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PRZEDE WSZYSTKIM ŚWIETNI LUDZIE

Sławomir Włodarz, koordynator PiFE w województwie małopolskim

Na przestrzeni 10 lat swojej działalności sieć PIFE stała się rozpoznawal-
ną marką wśród Polaków. Mamy dużo powracających, zadowolonych 
klientów. To osoby, które korzystały z naszych usług w poprzedniej 
perspektywie finansowej i kontynuują współpracę z naszymi specjalistami 
w bieżącym okresie. Sieć PIFE to przede wszystkim świetni ludzie – otwarci, 
dostępni i, co najważniejsze, merytoryczni. To osoby ambitne i mocno za-

angażowane w działania Punktów. Pracujemy na najwyższych obrotach i to daje efekty. Taka 
praca daje motywację do dalszego rozwoju.

PRZEŁAMANIE BARIERY

Justyna Gołębiewska -Suchenia, koordynator PiFE w województwie 
świętokrzyskim

Dużym osiągnięciem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich było 
przełamanie bariery klient-urzędnik. Konsultanci cierpliwie i uprzejmie 
odpowiadali na tysiące pytań. Szacunek i szczerość zaskakiwały naszych 
klientów. Często słyszeliśmy, że nie spodziewano się tak sympatycznej 
i profesjonalnej obsługi. 

PRZEKAZALIŚMY WIEDZĘ MŁODYM

Wojciech Gruchalski, koordynator PiFE w województwie wielkopolskim

Przez kilka lat Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich z województwa 
wielkopolskiego uczestniczyły w projekcie „Młodzi wiedzą o Funduszach”. 
Jego częścią były lekcje europejskie prowadzone przez konsultantów PIFE. 
W kilku edycjach projektu udział wzięły setki szkół, udało się przepro-
wadzić tysiące zajęć, po których powstało mnóstwo interesujących prac 
o tematyce związanej z funduszami unijnymi. Najważniejsza była jednak 

wiedza o Funduszach Europejskich, którą udało się przekazać „Młodym”. Jestem pewien, że 
wielu uczniów, którzy brali udział w tych lekcjach, trafiło później do PIFE, poszukując informa-
cji o środkach europejskich np. na otwarcie własnej działalności.
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Jestem przedstawicielką fundacji, która 
prowadzi gminny dom kultury. 

Myślimy o poszerzeniu naszej działalności. 
Chcemy prowadzić zajęcia teatralne, a także 
zajęcia z nowoczesnych form tańca. Aby to 
zrealizować, potrzebujemy wyremontować 
dodatkowe, wystarczająco duże pomiesz‑
czenia. Szukamy także możliwości dofinan‑
sowania wymiany okien. Nasza siedziba 
znajduje się w małym mieście w wojewódz‑
twie kujawsko-pomorskim.

Szansą w tym przypadku może być rewitalizacja, 
dzięki której można remontować np. budynki 
przeznaczone na cele społeczne. Ta konkretna 
inicjatywa może być dofinansowana z Programu 
Regionalnego Województwa Kujawsko -
-Pomorskiego, gdzie organizacje pozarządowe 
mogą starać się o unijne wsparcie. Aby to się 
udało, projekt musi spełniać określone wymogi. 
Po pierwsze przedsięwzięcie powinno być 
umiejscowione na obszarze rewitalizowanym 
wynikającym z przyjętego tam Programu 
Rewitalizacji. Jak to sprawdzić? Wystarczy wejść 
na stronę: https://kujawsko-pomorskie.pl/
planowanie-strategiczne-i-przestrzenne/
rewitalizacja/31140-wykaz-programow ‑
-rewitalizacji-wojewodztwa-kujawsko-
‑pomorskiego.

Po drugie, potrzebna jest zgodność ze 
strategią rozwoju Obszaru Strategicznej 
Interwencji lub strategią Obszaru Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego.

We wniosku trzeba wskazać, że modernizacja 
siedziby domu kultury przyczyni się do wzrostu 
aktywności społecznej, ożywienia społecznego 
i zwiększenia dostępu do usług społecznych. 
Warto także przemyśleć projekt pod względem 
ekonomicznym. Elementem wniosku powinna być 
analiza ekonomiczna, finansowa i analiza ryzyka 
projektu. Jest się o co starać, bo poziom dofinanso-
wania może sięgnąć nawet 95% całego projektu. 
Naturalnie trzeba pamiętać o wkładzie własnym. 
Czas nagli, bo Urząd Marszałkowski niebawem 
rozpocznie nabór wniosków. Będzie on podzielony 
na rundy i potrwa do 31 grudnia 2018 r. 

Czy Instytut naukowy może ubiegać się 
o pieniądze na wyposażenie pracowni 

i laboratoriów? 

W przypadku dofinansowania na poziomie kra-
jowym ważną kwestią jest wpisanie projektu na 
Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. 
Jeśli tak jest, może on zostać dofinansowany 
z Programu Inteligentny Rozwój (POIR). 

Jak uzyskać wsparcie  
na infrastrukturę 

Radzi ekspert Centralnego Punktu Informacyjnego Magda Bułakowska

https://kujawsko-pomorskie.pl/planowanie-strategiczne-i-przestrzenne/rewitalizacja/31140-wykaz-programow--rewitalizacji-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego
https://kujawsko-pomorskie.pl/planowanie-strategiczne-i-przestrzenne/rewitalizacja/31140-wykaz-programow--rewitalizacji-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego
https://kujawsko-pomorskie.pl/planowanie-strategiczne-i-przestrzenne/rewitalizacja/31140-wykaz-programow--rewitalizacji-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego
https://kujawsko-pomorskie.pl/planowanie-strategiczne-i-przestrzenne/rewitalizacja/31140-wykaz-programow--rewitalizacji-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego
https://kujawsko-pomorskie.pl/planowanie-strategiczne-i-przestrzenne/rewitalizacja/31140-wykaz-programow--rewitalizacji-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego
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O dofinansowanie mogą starać się:

• jednostki naukowe takie jak jednostki uczel-
niane, jednostki naukowe Polskiej Akademii 
Nauk, instytuty badawcze, międzynaro-
dowe instytuty naukowe, Polska Akademia 
Umiejętności czy inne podmioty prowadzące 
badania i upowszechniające wiedzę, które mają 
swoją siedzibę w Polsce,

• organizacje skupiające jednostki naukowe, 
przedsiębiorstwa i uczelnie.

Program Inteligentny Rozwój stawia na duże 
projekty. Minimalna wartość wydatków kwalifi-
kowanych to 30 mln zł. Dofinansowanie projektu 
w części gospodarczej może wynosić do 50% 
kosztów kwalifikowalnych, a w niegospodarczej 
do 100%.

Konkurs odbędzie się w IV kwartale 2018 r. 
Dokumentacja konkursowa będzie dostępna na 
stronie www.poir.gov.pl w zakładce Zobacz 
ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Jeśli chodzi o dofinansowanie na poziomie lokal-
nym, jest ono możliwe dzięki programom regio-
nalnym. Pomagają one jednostkom o wysokim 
potencjale i ze specjalistycznymi laboratoriami. 
To ważne także dla tych, którzy współpracują 
z przedsiębiorcami. Na pomoc mogą liczyć rów-
nież podmioty ujęte w strategicznej infrastruk-
turze badawczej, która została uzgodniona na 
etapie negocjacji Kontaktów Terytorialnych. 

Do końca 2018 r. nabory wniosków o dofinan-
sowanie infrastruktury badawczej są planowane 
w następujących województwach:
• małopolskie – październik,
• opolskie – listopad,
• pomorskie – listopad,
• śląskie – listopad,
• świętokrzyskie – III kwartał.

Jeśli będą Państwo mieli wątpliwości co do 
warunków konkursu, zachęcamy do kon-
taktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy 
Europejskich. Ich lista znajduje się na stronie 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wsparcie na infrastrukturę badawczą można otrzymać z Programu Inteligentny Rozwój lub 
z programów regionalnych.

www.poir.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Fundusze Europejskie 2018
AKTUALNE NABORY DO KONKURSÓW

Program Polska Wschodnia
 � Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Celem jest zachęcanie przedsiębiorców 
do współpracy i do wspólnego oferowania produktów i usług pod jedną marką. Najbliższy konkurs 
zostanie ogłoszony na przełomie września i października 2018 roku. Na firmy łącznie czeka 
300 mln zł, w tym 100 mln zł na projekty w regionie Mazur i Bieszczad.
 � Działanie 1.4 Wzór na konkurencję. Wdrażanie wzorniczych innowacji w przedsiębiorstwach w dwóch 
etapach. W pierwszym przedsiębiorstwo zostaje poddane audytowi wzorniczemu i wypracowuje 
strategię wzorniczą (do 100 tys. zł dofinansowania). Nabór wniosków do 1. etapu – do 19 grudnia 
2018 r. W 2. etapie firma otrzymuje wsparcie na wdrożenie w firmie opracowanej w ramach 
pierwszego etapu strategii (do 3 mln zł dofinansowania). Nabór wniosków do 31.05.2019 r. 

Program Inteligentny Rozwój
 � 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wsparcie skierowane jest do mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw. Celem jest umożliwienie wdrożenia innowacji technologicznych, będących 
wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców. 
Wsparciem dla przedsiębiorcy jest premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu 
technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny. Rozpoczęcie naboru – 8.10.2018 r. 
 � 1.2 Sektorowe Programy B+R – Program Innowacyjny Recykling. Wsparcie dla projektów, które 
obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace 
rozwojowe, które wpisują się w agendę badawczą, zdefiniowaną w Programie sektorowym 
Innowacyjny Recykling. Rozpoczęcie naboru – IV kwartał 2018 r.
 � 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Wsparcie wybranych projektów 
dużej, strategicznej infrastruktury badawczej. O wsparcie mogą ubiegać się: jednostki naukowe, 
konsorcja jednostek naukowych, konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw, konsorcja 
uczelni. Rozpoczęcie naboru – IV kwartał 2018 r.

Program Wiedza Edukacja Rozwój
 � Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych. Konkurs na Sektorowe 
Rady ds. Kompetencji. W konkursie można otrzymać dofinansowanie na projekty, których celem 
jest powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Zadaniami Rady będą między 
innymi: przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, 
instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy oraz 
współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji 
i pracodawców. Na konkurs przeznaczono 19 800 000 zł, nabór rozpocznie się w grudniu.
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Europejska Współpraca Terytorialna 
i Europejski Instrument Sąsiedztwa
 � Program Polska – Saksonia, obszar wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego  
(od 1.10 do 30.11);
 � Program Polska-Białoruś-Ukraina, obszary kultury lokalnej i historii, dziedzictwa naturalnego 
(do 31.10);
 � Program Brandenburgia – Polska, obszar ekologicznego transportu (do 31.10);
 � Program Południowy Bałtyk, zakres zielonych technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju 
umiejętności pracowników, współpracy instytucji (od 1.10 do 18.12);
 � Program Region Morza Bałtyckiego (od 2.10.2018 do 31.01.2019): 1) dla partnerstw 
współpracujących w zakresie infrastruktury badań i innowacji, inteligentnych specjalizacji, 
zarządzania śmieciami na dnie morza, zarządzania przestrzenią morską, łagodzenia i adaptacji 
do zmian klimatu; 2) dla partnerstw kontynuujących współpracę, nastawioną na zastosowanie 
rozwiązań wypracowanych w projektach z pierwszego naboru (obszary innowacji, zarządzania 
zasobami naturalnymi i zrównoważonego transportu).

Fundusze Europejskie 2018
AKTUALNE NABORY DO KONKURSÓW

Program Polska Cyfrowa
 � Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Konkurs na tworzenie lub rozwój e-usług 
publicznych. Nabór rozpoczął się we wrześniu 2018 roku.
 � Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych 
i sektora nauki. Wsparcie można otrzymać na projekty umożliwiające cyfrowe udostępnienie zasobów 
nauki. Rozpoczęcie naboru – październik 2018.
 � Działanie 3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Wsparcie na projekty 
dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych. Nabór rozpoczął się we wrześniu 2018 roku.

Program Infrastruktura i Środowisko
 � Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Dotyczy projektów zakupu 
taboru elektrycznego. O w sumie ok. 300 mln zł mogą się ubiegać miasta wojewódzkie, jak również 
miasta średnie tracące funkcje gospodarcze. Uruchomienie naboru wniosków – koniec 2018 r.

 � Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 
Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem 
tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Budżet w tym konkursie to 200 mln zł. Wnioski mogą 
składać przedsiębiorcy – wytwórcy energii z OZE. Rozstrzygnięcie konkursu – maj 2019 r.

 � Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej 
kogeneracji. O łącznie 90 mln zł mogą się starać m.in. przedsiębiorcy, jst, spółdzielnie mieszkaniowe. 
Rozstrzygnięcie w lipcu 2019 r.
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Oko, ucho, klik!
W czasach medialnej lawiny informacji, którą jesteśmy codziennie bombardowani z telewizji, 

radia czy internetu, łatwo przegapić prawdziwe perełki. Wyłowiliśmy je specjalnie dla 
Ciebie. Jeśli coś Cię zainteresowało, a ich emisja się już zakończyła, szukaj ich online. 

Autor: Kacper Czechowicz

Gen innowacyjności na antenie TVP1 wpro-
wadzał widza w świat polskich wynalazców, 
których pomysły, niejednokrotnie rodem z scien-
ce-fiction, powstały dzięki wsparciu Funduszy 
Europejskich. Dzięki pomysłowym Polakom nie 
musieliśmy nawet tworzyć szalonych scena-
riuszy – najlepsze historie piszą oni sami. Ze 
wszystkimi odcinkami Genu możecie zapoznać 
się na naszym profilu YouTube – Fundusze 
Europejskie https://www.youtube.com/c/
FunduszeEuropejskie. 

JAK TO DZIAŁA?
Seria Fundusze Europejskie – Jak to działa? 
to program TVP, który nie tylko prezentuje, ale 
także tłumaczy podstawowe zasady, którymi 

rządzi się świat funduszy. Widz może w nim 
zobaczyć, że unijne projekty są odpowiedzią na 
codzienne problemy polskiego społeczeństwa, 
np. niewystarczające kompetencje cyfrowe 
seniorów. Dzięki dodatkowej formule programu – 
odcinkom flesz – możecie zapoznać się z materia-
łem „w pigułce”, w krótszej i bardziej przystępnej 
formie. Są one wzbogacone o infografiki i sche-
maty, co pomaga lepiej zrozumieć omawiane 
w nich zagadnienie – na przykład: w jaki sposób 
start-upy mogą zdobyć dotacje. 

Czy wiedzieliście, że na rozwój start-upów we 
wschodnich województwach można uzyskać 
z programu Polska Wschodnia nawet 7 milionów 

Dzieci poprzez zabawę mogą poznawać świat 
nauk ścisłych w Centrum Nauki EXPERYMENT 
w Gdyni. Więcej w 2. odcinku programu National 
Geographic „Polscy innowatorzy”. 

Radek Brzózka w 6. odcinku programu 
„Fundusze Europejskie – jak to działa?” 
o tym, jak fundusze UE wspierają szpitale, 
ośrodki zdrowia, czy uniwersytety medyczne. 
Wszystkie odcinki dostępne są na vod.tvp.pl

https://www.youtube.com/c/FunduszeEuropejskie
https://www.youtube.com/c/FunduszeEuropejskie
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złotych? Dzięki inkubacji w platformie Hub of 
Talents, udoskonalono już ponad 900 różnych 
produktów. Ile projektów czeka obecnie na 
ocenę i realizację? Tego dowiecie się z drugiego 
odcinka serii!

Mimo wielkiej liczby wynalazców i wynalazków 
nie możemy spocząć na laurach! Dlatego powstał 
POWER – program Wiedza, Edukacja, Rozwój 
– zwiększający kwalifikacje i podnoszący kompe-
tencje zawodowe. Wsparciem programu zostanie 
objętych prawie 400 tysięcy bezrobotnych. 
Inicjatywy takie jak kształcenie dorosłych, pomoc 
w znalezieniu pierwszej pracy, a nawet kształ-
cenie w miejscu pracy – wszystko to znajdziecie 
w cyklu Fundusze Europejskie – Jak to działa? 
Sprawdźcie koniecznie!

W pozostałych odcinkach dowiecie się więcej 
o wspieranym przez fundusze rozwoju infrastruk-
tury, kultury i medycyny. Całą serię znajdziecie na 
stronie VOD Telewizji Polskiej https://vod.tvp.pl/
website/jak-to-dziala,6683939

POLSCY INNOWATORZY
Już po raz kolejny we współpracy z National 
Geographic, powstała seria audycji pokazująca 
imponujące dzieła polskich innowatorów. 
Nowoczesne protezy ręki, których prototypy 
powstają dzięki wsparciu funduszy, już niedługo 
będą gotowe na podbój zachodnich rynków. 
Dzięki Polskim Innowatorom, bo tak zatytu-
łowano cykl, możecie bez wychodzenia z domu 
zajrzeć do Centrum Nauki Experyment w Gdyni – 
nowatorskiej, edukacyjnej wystawy interaktywnej. 
Biotechnologia, hydrodynamika, magnetyzm – po 
wizycie żaden z tych terminów nie będzie już 
dla was obcy. Możecie też dowiedzieć się jak 
działa Braille Pen, który pozwala niewidomemu 

użytkownikowi na pisanie maili i smsów. 
Sprawdźcie też pozostałe odcinki – o meblach 
specjalnie projektowanych dla seniorów, a nawet 
o zdrowiu w saszetce – personalizowanym suple-
mencie diety. Cała seria Polscy Innowatorzy jest 
dostępna na naszym kanale YouTube Fundusze 
Europejskie. 

FUNDUSZE NA ANTENIE RADIOWEJ
Promocja Funduszy Europejskich nie kończy 
się jednak na telewizji – także RMF MAXXX 
pracuje z nami na rzecz zwiększenia świado-
mości o unijnych przedsięwzięciach. Dlatego 
w audycji EuroFlesz, usłyszycie o programach 
aktywizujących młodych, niepracujących i nie-
uczących się Polaków – tzw. NEET-sów. Szkolenia 
zwiększające kompetencje, praktyki, nawet płatne 
staże – o tym wszystkim dowiecie się nie tylko 
na antenie, ale także ze strony internetowej 
https://www.rmfmaxxx.pl/euro-flesz. 
Znajdziecie tam interaktywną mapę województw, 
która pozwala na szybkie odszukanie inicjatyw 
dostępnych w regionie. 

Grupa młodych pasjonatów z firmy 
Bioengineering stworzyła unikatową 
bioprotezę ręki. Więcej w 1. odcinku serii 
,,Polscy innowatorzy”. Do obejrzenia na kanale 
YouTube.

https://vod.tvp.pl/website/jak-to-dziala,6683939
https://vod.tvp.pl/website/jak-to-dziala,6683939
https://www.rmfmaxxx.pl/euro-flesz
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Fundusze unijne 
na infrastrukturę

Nie sposób przecenić znaczenia infrastruktury dla funkcjonowania społeczeństwa 
oraz procesów o charakterze ekonomicznym zachodzących w kraju. Rozumiana 

jako całokształt zasobów materialnych oraz instytucjonalnych – jest bazą dla 
zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności, prowadzenia działalności gospodarczej, 

w tym produkcyjnej, a także zapewnienia dostępności terytorialnej. 

Autor: Magdalena Brzozowska-Werduch

Inwestycje w infrastrukturę stanowią warunek 
konieczny dla kompensacji luk rozwojowych oraz 
realnie pracują na przyspieszenie rozwoju kraju 
w szerokim spektrum wymiarów. 

O istotności oraz skali istniejących potrzeb 
w zakresie infrastruktury świadczą twarde dane 
– struktura redystrybucji funduszy unijnych 

zaprogramowanych na lata 2014-2020, jak rów-
nież podział tematyczny pozyskanych dotychczas 
pieniędzy unijnych.

ILE PIENIĘDZY I NA CO?
Z ogólnej kwoty 76,9 mld EUR dostępnej dla 
Polski w bieżącym okresie programowania, 
dominująca pula pieniędzy została alokowana 
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na wsparcie interwencji o charakterze infrastruk-
turalnym – aż 40,6 mld EUR, czyli 53% alo-
kacji środków UE. Pula, jaka jest dostępna 
na realizację inwestycji z zakresu infrastruk-
tury podstawowej (energetyki, ochrony środo-
wiska, infrastruktury transportowej, technologii 
informatycznych i telekomunikacyjnych) wynosi 
37,4 mld EUR, z kolei na rozwój infrastruktury 
społecznej, zdrowotnej oraz edukacyjnej prze-
znaczono 3,2 mld EUR.

Wsparcie realizacji szerokiego wachlarza inwe-
stycji infrastrukturalnych dostępne jest w pro-
gramach: Infrastruktura i Środowisko, Polska 
Wschodnia, Polska Cyfrowa, jak również w 16 
programach regionalnych.

JAK JE WYKORZYSTUJEMY?
Do końca lipca 2018 r. podpisano 7,9 tys. 
umów o dofinansowanie inwesty-
cji infrastrukturalnych o całkowitej wartości 
198,6 mld zł, z czego 114,8 mld zł stanowi 
dofinansowanie unijne. Liczba inwestycji infra-
strukturalnych, które dofinansowano z pieniędzy 
unijnych stanowi ponad 1/5 liczby wszystkich 
projektów realizowanych w obecnej perspek-
tywie finansowej, zaś wartość pozyskanych na 
ich realizację pieniędzy UE stanowi ponad 57% 
ogółu kontraktacji.

Najwięcej pieniędzy zaangażowanych jest we 
wdrażanie wysoce kapitałochłonnych inwe-
stycji transportowych. Zaledwie 643 projekty 
w powyższym zakresie opiewają na kwotę bli-
sko 62 mld zł, a więc 54% wartości wsparcia UE 
w obszarze infrastruktury. Znaczna pula zain-
westowana została również w obszarze infra-
struktury zrównoważonego transportu oraz 
infrastruktury energetycznej – odpowiednio 13% 

i 12% kwot pozyskanych dotychczas na projekty 
z zakresu infrastruktury.

Na poziomie programów krajowych wdrażane 
jest 70% całości pieniędzy unijnych przezna-
czonych na realizację inwestycji infrastruktural-
nych, z czego aż 63% w programie Infrastruktura 
i Środowisko. Biorąc pod uwagę miejsce realizacji, 
należy wskazać, że najwyższe kwoty pracują na 
terenie województwa mazowieckiego (17% kon-
traktacji na infrastrukturę) oraz województwa ślą-
skiego (9% kontraktacji).



http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

	Okładka
	Spis treści
	Spis treści

	01.pdf
	Wstęp

	02-04.pdf
	Monitorujemy sytuację na bieżąco

	05-07.pdf
	Pracowite wakacje drogowców

	08-09.pdf
	Infrastruktura niejedno ma imię

	10-13.pdf
	Autostrady w służbie archeologii

	14-15.pdf
	Z głową w... chmurze

	16-18.pdf
	Kolej na piątkę z plusem

	19.pdf
	Unijne inwestycje w kolej zmieniają Polskę Wschodnią

	20-21.pdf
	Przyszłość transportu kolejowego w Polsce Wschodniej

	22-25.pdf
	Turystyka na pograniczu

	26-27.pdf
	RegioStars - gwiazdy regionów

	28-30.pdf
	O co chodzi z tym wzornictwem?

	31.pdf
	Naprzeciw potrzebom

	32-33.pdf
	Dziesięciolatka PIFE

	34-35.pdf
	Jak uzyskać wsparcie  na infrastrukturę

	36-37.pdf
	Fundusze Europejskie 2018

	38-39.pdf
	Oko, ucho, klik!

	40-41.pdf
	Fundusze unijne na infrastrukturę

	Lokalizacja Punktów Informatycznych Funduszy Europejskich
	Lokalizacja Punktów Informatycznych Funduszy Europejskich




