


EFEKTY  
Biuletyn Funduszy  

Europejskich w Polsce

Biuletyn wydawany przez 
Ministerstwo Funduszy  

i Polityki Regionalnej,  
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

tel. +48 22 273 74 00, 

e-mail: biuletyn@mfipr.gov.pl 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Kolegium redakcyjne 
Ministerstwa: 

Anita Giergielewicz,
Małgorzata Głowacka, 
Anna Szybalska-Idzik, 
Agnieszka Jąkalska, 
Anna Łempicka, 
Anna Paszko, 
Aleksandra Pawlik-Chudy,  
Aleksandra Ratajczak, 
Aneta Rudalska, 
Aleksandra Sułek,
Edyta Wieczorska,
Kacper Zielonka,
Patrycja Żurek 

Skład redakcyjny 
Wykonawcy: 

Piotr Banach,
Magdalena Banasiak,  
Maksym Kilańczyk, 
Marcin Franke,
Agnieszka Jastrząbek,
Justyna Nasiłowska,
Marika Owsiak,
Beata Sakowska

numer 2/52, styczeń 2021
ISSN 1899-783X

eFEktywni 
Beneficjenci

4 / Nie jesteście sami 
– pomoc w kryzysie. 
Środowiskowe Centrum 
Zdrowia Psychicznego 
dla dzieci i młodzieży

6 / Specjaliści na miarę 
potrzeb - “Rolniczak” 
w Henrykowie

8 / Bliżej rodzin 
i dzieci – wsparcie 
rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo-
wychowawcze oraz 
wsparcie pieczy 
zastępczej 

10 / Nowoczesna zebra 
i bezpieczny pieszy - 
firma Euroasfalt

12 / Kreatywne biznesy 
- Start-upy: Plantalux 
i Pakomatik

15 / Eko-rewolucje 
z dotacjami: 
Startupy Prognosis 
i MakeGrowLab

17 / Laboratorium godne 
zaufania...  
i dofinansowania! Firma 
Konmex

eFEkty
FEnomenalne 
projekty 

19 / Odzyskać to co 
dawne piękne. Kościoły 
i budynki sakralne 
z dofinansowaniem 

22 / Kultura, uwertura 
i dotacje. Centrum 
Kulturalno-Kongresowe 
„Jordanki” 

24 / Śląska młodzież – 
solidarna i skuteczna

FElietony

27 / Muzea spod 
samiuśkich Tatr

29 / Współpraca ma 
znaczenie. Laureaci 
konkursu RegioStars 
Awards 2020 

32 / Od pasji do 
mistrzostwa - 
Centrum Mistrzostwa 
Informatycznego

35 / Sztuka 
samorealizacji - SENSE 
Consulting Sp. z o.o. 

sFEra wiedzy

38 / Prościej  
niż myślisz!

41 / Fundusze 
nie takie trudne, 
czyli kilka słów 
o funduszowym 
„szyfrze” 

43 / Budujemy nowe, 
odkrywamy stare 
 
46 / Infografika o PIFE

47 / Najciekawsze 
projekty współpracy 
terytorialnej 

sFEra rozrywki 
 
48 / Komiks, 
krzyżówka, quiz, 
metamorfozy, 
Fotorealcja z DOFE

2 OD REDAKCJI / eFEkty 



Szanowni Państwo!

BEATA SAKOWSKA 
redaktor naczelna  
magazynu LIFE IN

Rok 2020 po raz kolejny udowodnił, że 
kiedy zamykają się drzwi – otwiera się 
okno. A nawet wiele okien. Zmiany w życiu 
są konieczne i mogą być dobre. To właśnie 
one prowadzą do rozwoju. Zarówno na polu 
zawodowym, jak i prywatnym. Dowodem 
tego są historie beneficjentów Funduszy 
Europejskich. Poznajmy ich wspólnie!

Opowiemy Państwu o młodych ludziach ze 
Śląska, którzy uczą się współpracy przez 
pomaganie innym. Poznamy uczestników 
Centrum Mistrzostwa Informatycznego - 
przyszłych specjalistów na miarę potrzeb 
cyfrowego świata. 

Przedstawimy firmy, w tym start-upy, które 
rozwijają się w Polsce, ale są już znane 
i cenione na całym świecie. Zaprosimy na małą 
wycieczkę po zmodernizowanym Muzeum 
Tatrzańskim i toruńskim Centrum Kulturalno-
Kongresowym Jordanki. 

To jednak nie koniec. Fundusze Europejskie 
sprawiają, że wciąż realizowane są w Polsce 
wyjątkowe projekty! Takie, z których wszy-
scy korzystamy. W jaki sposób? Zachęcamy 
do lektury naszego Biuletynu Fundusze 
Europejskie w Polsce – „eFEkty”!
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Agnieszka Jastrząbek, Maksym Kilańczyk

Zwiększa się liczba przypadków depresji 
i zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży. 
Niestety placówki edukacyjne oraz służba 
zdrowia nie są na to przygotowane. - 
Nasze Środowiskowe Centrum Zdrowia 
Psychicznego dla dzieci i młodzieży 
powstało z potrzeby uzupełnienia oferty 
psychologicznej w warszawskiej dzielnicy 
Bielany. Brakowało miejsca, gdzie na kryzys 
psychiczny reaguje się kompleksowo. – 
wspomina Konrad Trześniak, przedstawiciel 
Środowiskowego Centrum Zdrowia 
Psychicznego z Warszawy. Placówka oferuje 
pomoc różnorodnych specjalistów. Są wśród 
nich m.in. psycholodzy, psychoterapeuci czy 
lekarze.  

- Dzięki temu możemy diagnozować 
i właściwie dobrać adekwatną pomoc. 
Testowany przez nas model pracy to 
odwrócenie piramidy w psychiatrii 
środowiskowej. Dlatego częściej można 
spotkać się tutaj z psychologiem niż 
psychiatrą. Wszyscy pracownicy mają 
kompetencje do pomagania dzieciom 
i młodzieży – dodaje Konrad Trześniak.

Indywidualny Plan Zdrowienia

Młodym ludziom potrzebne było miejsce, 
gdzie można otrzymać pomoc - nie tylko 
doraźną, ale kompleksową i w dłuższej 
perspektywie. Środowiskowe Centrum 
Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży 
to nowy model wsparcia dla osób 
z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. 
Ważne jest aby udzielać pomocy nie 
tylko ambulatoryjnej, ale także w miejscu 
zamieszkania i szkole. - Pacjent zgłasza się 
do koordynatora, który udziela mu wsparcia, 
zarówno ze specjalistami w Centrum, jak 
i w bezpośrednim otoczeniu. Na początek 
trzeba poznać człowieka i jego problemy – 
służą temu wywiady, obserwacja, jeśli trzeba 
badanie psychologiczne i psychiatryczne. 
Dzięki temu powstaje Indywidualny Plan 
Zdrowienia. – wyjaśnia Konrad Trześniak.  

„To taki trudny wiek”, „uśmiechnij się”, 
„inni mają gorzej”... To zwroty, które 
często słyszy młodzież z problemami 
psychologicznymi. Jednak niepokojących 
niepokojących symptomów zachowań 
m.in. autoagresji czy lęków nie wolno 
lekceważyć. Warszawskie Centrum 
Zdrowia Psychicznego pomaga 
dzieciom i młodzieży, a także ich 
rodzinom w pokonywaniu problemów 
psychologicznych. Specjaliści codziennie 
otrzymują od kilku do kilkunastu 
telefonów z prośbą o wsparcie. 

Nie jesteście sami  

– pomoc w kryzysie
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Podstawą Indywidualnego Planu 
Zdrowienia są 3 formy terapii:

 − psychoterapia (oddziaływania indywi-
dualne, rodzinne, grupowe) 

 − terapia środowiskowa (wpływanie na 
środowisko)

 − lub farmakoterapia (stosowanie leków) 

Osiągnięcie celów Indywidualnego Planu 
Zdrowienia oznacza, że klient wyszedł 
z kryzysu i dzięki interwencji wrócił do 
pełni życia. Środowiskowe Centrum Zdro-
wia Psychicznego stało się swego rodzaju 
pilotażem. Wyznaczyło kierunki zmian 
w zakresie opieki psychiatrycznej i psycho-
logicznej. Wprowadziło standardy, które są 
wykorzystywane przez kolejne placówki.

Potrzebuję pomocy

Szacuje się, że co piąte dziecko w Polsce ma 
problemy psychiczne lub behawioralne. Są 
to między innymi zaburzenia nastroju czy 
osobowości, a nawet zachowania samobój-
cze. Najczęściej wskazują na to pogorszenie 
funkcjonowania w życiu codziennym, takie 
jak problemy ze snem, konfliktowość, wzrost 
napięć czy agresji. Centrum prowadzi infolinię 
pomocy. - Najczęściej kontaktują się zatroskani 
o swoje dzieci rodzice. Telefonują także i sami 
nastolatkowie. Czasami młodzież przyprowadza 
rówieśników z klasy. Mamy zespół profilaktyki, 
który prowadzi warsztaty w szkołach. Dlatego 
uczniowie wiedzą, że jest miejsce w ich okolicy, 
gdzie znajdą pomoc.  

Kontaktują się z nami też pedagodzy, 
psycholodzy szkolni, a także asystenci rodzin – 
opowiada Konrad Trześniak. 

Aktualnie, w związku z pandemią SARS-
-CoV-2, sesje terapii indywidualnej i rodzinnej 
odbywają się online albo w formie teleporad. 
- Nasi podopieczni docenili, że w tym trud-
nym czasie nie zostawiliśmy ich z problemami 
– mówi dr Kamila Lenkiewicz, dyrektor ds. 
psychoterapeutycznych Środowiskowego 
Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzie-
ci i Młodzieży na warszawskich Bielanach. 
– W pierwszym półroczu działania przyj-
mowaliśmy 15 nowych zgłoszeń dziennie, 
co całkowicie przerosło nasze oczekiwania 
i możliwości. Obecnie mamy średnio od 3 do 5 
zgłoszeń dziennie - dodaje.

Bielański sukces

Warszawskie Centrum Zdrowia Psychiczne-
go ma pod opieką około tysiąca pacjentów. 
Osiągnięcia prężnie funkcjonującej placówki 
na Bielanach, sprawiły, że powstają kolejne 
tego typu ośrodki w Polsce. Bez skierowa-
nia mogą zgłaszać się do nich rodzice, dzieci 
oraz młodzież poniżej osiemnastego roku 
życia. Na pacjentów czekają m.in. porady 
psychologiczne, konsultacje psychiatryczne 
i neurologopedyczne. - Działamy od wrze-
śnia 2018 roku. Wtedy zakładaliśmy, że 
w ciągu trzech lat przyjmiemy 850 rodzin. 
Tymczasem w ciągu półtora roku udzieli-
liśmy pomocy 923 rodzinom. To pokazuje 
skalę potrzeb i problemu – podkreśla dr 
Kamila Lenkiewicz.

Dofinansowanie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój otrzymało kilkanaście projektów 
w całej Polsce. Wprowadzane są nowatorskie rozwiązania z zakresu zdrowia psychicznego. 
Co więcej, w 2020 r. MFIPR (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) ogłosił konkurs 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na utworzenie centrów wsparcia dla dzieci i młodzieży. Nie jesteście sami  

– pomoc w kryzysie
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Pracodawcy szukają fachowców. 
Przybywa ofert dla osób z konkretnymi, 
praktycznymi umiejętnościami 
i kwalifikacjami zawodowymi. Gdzie 
je zdobyć? Na przykład w Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Henrykowie. 
Placówka chętnie korzysta z unijnych 
dotacji. Z ich pomocą przygotowuje 
setki młodych ludzi do stałej pracy 
i niezależności.

Justyna Nasiłowska

Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów. 
Dotyczy to m.in. gastronomii, mechaniki, 
a także weterynarii czy rolnictwa. Zespół 
Szkół z Henrykowa realizuje obecnie projekt, 
który przygotowuje do pracy w tych 
profesjach. Pieniądze na szkolenia uzyskał 
z Lubuskiego Programu Regionalnego.  

– Dzięki nim nasi uczniowie podnoszą 
swoje umiejętności i kwalifikacje. W efekcie 
lepiej poradzą sobie na rynku pracy. I to 
nie tylko jako potencjalni pracownicy, ale 
również właściciele przedsiębiorstw – wyja-
śnia Mariusz Cichy, koordynator projektu 
„Modernizacja Kształcenia Zawodowego 
w Zespole Szkół z Henrykowa”.

Rozwój na pierwszym miejscu

Młodzież, która zdecydowała się na naukę 
w henrykowskiej szkole, zyskuje wiele 
możliwości. Poza obowiązkowymi zajęciami 
placówka oferuje szkolenia, staże i praktyki 
zawodowe. Jak zapewnia koordynator projek-
tu – Każdy uczeń skorzystał lub skorzysta 
z przynajmniej jednej formy wsparcia. Szko-
ła liczy około 200 podopiecznych, którzy 
zdobędą dodatkowe kwalifikacje. 

Specjaliści na miarę potrzeb

Zajęcia w laboratorium m.in. dla 
techników weterynarii
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To właśnie one zwiększają atrakcyjność 
absolwentów na rynku pracy. Na razie prze-
prowadziliśmy kursy dla 535 osób – przybliża 
Mariusz Cichy – Dla przykładu: w „kursach 
prawa jazdy kat. B” – wzięły udział 93 osoby. 
Mamy na swoim koncie również instruktaże 
dotyczące cateringu, dietetyki czy florystyki. 
Ale to jeszcze nie wszystko. Zgodnie z zało-
żeniami do czerwca 2022 roku, w praktykach 
i stażach zawodowych weźmie udział ponad 
60 uczniów. Kolejnych 150 skorzysta ze szko-
leń i zajęć na uczelniach. A kilkaset zostanie 
objętych doradztwem edukacyjno-zawodo-
wym - wyjaśnia. 

Europejski poziom

Wysoki poziom oferty edukacyjnej gwaran-
tuje udział partnerów, wśród których 
znalazły się szkoły wyższe i zrzesze-
nia specjalistów. – To zapewnia szeroki 
zakres tematyczny szkoleń oraz ich dużą 
ilość – informuje koordynator. Jednak 
w Centrum kształcą się nie tylko uczniowie. 
– Z projektu skorzystali także nauczyciele. 
Już 7 osób skończyło studia podyplomowe, 
m.in. z weterynarii czy żywienia człowieka 
– wymienia Mariusz Cichy. Część dydakty-
ków uczestniczyła w stażach zawodowych. 
Wyższe kwalifikacje dały im szansę 
na większy wymiar zatrudnienia i lepsze 
zarobki. 

Szkolenia to jednak nie wszystko. Placów-
ka kupiła też nowoczesny sprzęt. – Sale 
warsztatowe doposażyliśmy w nowocze-
sne stanowiska do nauki obróbki ręcznej 
materiałów. W jednym z naszych ciągników 
zamontowaliśmy nawet system nawigacji 
satelitarnej – wymienia koordynator. Aktu-
alnie w placówce trwa remont. Powstaje 
pracownia technologii gastronomicznej. 
Znajdą się w niej urządzenia, które pozwolą 
na praktyczną naukę zawodów związanych 

z żywieniem. Jak zauważa Mariusz Cichy, obec-
ne działania wynikają z wcześniejszych, także 
dofinansowanych z Unii Europejskiej. Zdecy-
dowanie zaprzecza więc opinii, że projekty 
unijne są skomplikowane. – To całkiem proste, 
a korzyści są ogromne. Zyskuje kadra i ucznio-
wie, którzy podnoszą swoje kwalifikacje. 
Korzysta i sama placówka - dodaje.

Przy wsparciu Funduszy Europejskich 
i pieniędzy z budżetu państwa szkoła stale 
podnosi swój poziom. Zajęcia odbywa-
ją się w bardziej przyjaznych warunkach. 
Młodzież ma dostęp do nowoczesnych 
technologii i może brać udział w dodatko-
wych zajęciach. W efekcie jest naprawdę 
dobrze przygotowana do pracy.

Młodzież bierze udział w kursach 
prawa jazdy kat. B
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Marika Owsiak

Z myślą o wszystkich tych dzieciach oraz 
ich opiekunach powstała inicjatywa „Bliżej 
rodziny i dziecka”. To już druga edycja 
opolskiego projektu. Wspiera on rodziny 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 
rodziców zastępczych oraz wychowanków 
pieczy zastępczej. – Dzieci trafiają do domów 
tymczasowych z różnych powodów - mówi 
Sylwia Staliś-Soboń, pracownica socjalna 
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kluczborku. – Są to interwencje, niezdol-
ność do opieki nad dzieckiem, strata rodziców 

lub ich choroba. Zawsze to bardzo trudne, 
a nawet traumatyczne sytuacje. Bycie rodzi-
cem zastępczym choćby z tego powodu nie 
jest łatwe - dodaje.

Wartość tegorocznej edycji projek-
tu wyniosła blisko 12 mln zł. W związku 
z przedsięwzięciem zaplanowano m.in. 
kampanie informacyjne w prasie, radio 
i telewizji. Inicjatywa współfinansowana 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
przyniosła wiele sukcesów. Wśród nich 
znajduje się: 

 − utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka 
w Gogolinie

 − dwóch Centrów Wsparcia Rodziny 
 − czterech mieszkań chronionych dla osób 

usamodzielnianych 
 − nowe stanowiska pracy dla asystentów 

rodzin i koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej 

Szczęśliwe dzieciństwo to nie tylko 
budowanie barwnych wspomnień. 
To także nauka zaufania, szacunku 
i miłości. Niestety nie wszyscy mają 
beztroskie, młode lata. Niektóre dzieci 
zmagają się z problemami w domu. Są 
także te, które mieszkają w placówkach 
opiekuńczych. Słowo „dom” nie budzi  
w nich pozytywnych skojarzeń. 

Bliżej rodzin i dzieci

W czasie zorganizowanych pikników 
familijnych najmłodsi brali udział 
 w zabawach i animacjach
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Wsparcie dla rodzin

Jednym z przeprowadzonych działań było 
promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. 
W czasie zorganizowanych pikników 
familijnych najmłodsi brali udział w zabawach 
i animacjach. Natomiast dorośli uczestniczyli 
w wykładach m.in. z prawa i obowiązków 
rodzin zastępczych. – Opiekunowie otrzymują 
od nas wsparcie w czasie wychowania 
dziecka - mówi Elżbieta Hadaś, dyrektorka 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Oleśnie. – Na wniosek rodziny przydzielony 
jest koordynator, który wspiera ją i udziela 
na bieżąco potrzebnej pomocy - dodaje 
dyrektorka. – Świadczymy również wsparcie 
finansowe związane z utrzymaniem dziecka - 
dodaje.

Szkolenia dla pracowników

Pomoc otrzymują także pracownicy 
socjalni. Często to właśnie oni jako 
pierwsi reagują na to, co dzieje się 
w rodzinach dotkniętych kryzysem. 
Pomagają usamodzielnić się zagubionym 
dorosłym, a także przywrócić ich do życia 
w społeczeństwie. Program umożliwił 
pracownikom socjalnym superwizje 
z ekspertami. To forma konsultacji, która 
pomaga uporać się z trudnościami w pracy. 
Superwizje mają także pozytywny wpływ 
na rozwój zawodowy pracowników. Dzięki 
nim podnoszą poziom swojej wiedzy, 
świadomości i umiejętności. Projekt 
umożliwił pracownikom socjalnym także 
udział w cyklu szkoleń, które dotyczą 
rozwiązywania problemów w rodzinach 
dotkniętych kryzysem. Tak przygotowani 
z pewnością będą wsparciem dla swoich 
podopiecznych.

Opiekunowie 
otrzymują

 od nas wsparcie  
w czasie

wychowania dziecka

Integracja i zabawa
Projekt Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Opolu zapewniał także 

moc atrakcji dla swoich podopiecznych. 
Czekały na nich: karnety na basen, bilety 
do groty solnej i parków rozrywki, kursy 
tańca oraz zimowiska i kolonie. Młodzież 

skorzystała m.in. z indywidualnego 
doradztwa zawodowego, kursów 

języka angielskiego, ale także 
pomocy psychologów, rehabilitacji 

czy korepetycji. Wszystko po to, aby 
młodzi ludzie mogli odważnie wkroczyć 

w dorosłość. 
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Justyna Nasiłowska 

Coraz więcej osób korzysta z samochodów. 
Powstają nowe drogi i autostrady, a te star-
sze są remontowane. Zasady poruszania 
się po nich są dostosowywane do zmie-
niających się potrzeb. Wszystko po to, aby 
podróżować szybciej, bardziej komfortowo, 
a przede wszystkim bezpieczniej. 

Niestety, nie wszyscy przestrzegają przepi-
sów i zachowują odpowiednią ostrożność. 
Dotyczy to zarówno kierowców, rowe-
rzystów, jak i pieszych. Firma Euroasfalt 
od blisko trzydziestu lat skupia się na 
tym, żeby drogi były równie wygodne, co 
bezpieczne. 

Przykładem ich starań jest system 
SmartPass. Powstał dzięki dofinansowaniau 
z programu Polska Wschodnia. – 
SmartPass to następca Zebry 
– wyjaśnia Jan Antonowicz, Prezes 
Euroasfaltu. – Kiedy ktoś zbliża się do 
naszego przejścia, zostaje wykryty przez 
czujniki ruchu. Te uruchamiają system, 
który włącza widoczne dla kierowcy 
sygnały świetlne. Emitują je elementy 
odblaskowe i ostrzegawcze światła LED 
nad znakiem „przejście dla pieszych”. 
Dzięki temu wszyscy dostają informację 
o pozostałych uczestnikach ruchu. –

1 Źródło: Polskie Biuro Statystyki Policji

Czy wiesz, że każdego roku w Polsce 
na przejściach dla pieszych ginie 
około 270 osób? Liczba wypadków 
samochodowych w tych miejscach 
przekracza 4 tysiące rocznie.1 Jak 
zatem podnieść poziom bezpieczeń-
stwa? Firma Euroasfalt znalazła 
rozwiązanie, które można zasto-
sować niemal wszędzie. Jest nią 
innowacyjny system inteligentnych 
przejść dla pieszych SmartPass.

Nowoczesna zebra 
i bezpieczny pieszy

Innowacyjne przejście dla pieszych firmy Euroasfalt
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Komfort i bezpieczeństwo idą ze sobą po 
drodze

System SmartPass zapewnia lepszą widocz-
ność pieszych również w porze nocnej czy 
przy złych warunkach atmosferycznych. 
Jest przygotowany na niespodziewane 
sytuacje. W razie jego awarii natychmiast 
zostaje wysłany sygnał do punktu serwi-
sowego. Co więcej, system ma własny 
akumulator – na wypadek braku dostaw 
prądu z sieci. Można go też łatwo doposa-
żyć w dodatkowe funkcje. Wśród nich są: 
monitoring, radar, sygnalizacja dźwięko-
wa czy wyświetlacz LED, który pokazuje 
komunikaty dla kierowców. Przed każdym 
przejściem ze SmartPass-em montowany 
jest również system antypoślizgowy. 

Jak zauważa Prezes Euroasfaltu, ich patent 
zapewnia komfort wszystkim uczestnikom 
ruchu. – Pieszym skraca czas oczekiwa-
nia przy przejściu przez ulicę. Kierowcom 
zaś daje możliwość szybszej kontynuacji 
jazdy niż w przypadku klasycznej sygnali-
zacji świetlnej  – wyjaśnia. To jedyne tego 
typu urządzenie w Polsce, które zostało 
zbadane przez Instytut Dróg i Mostów 
Politechniki Warszawskiej. Przeanalizowa-
no je pod kątem skuteczności zwiększenia 
bezpieczeństwa oraz poprawy komfortu 
uczestników ruchu. 

Unijne dofinansowanie – ekspresowa 
droga do rozwoju

Euroasfalt zrealizował swój pomysł inteligent-
nego przejścia dla pieszych, przy wsparciu 
z programu Polska Wschodnia. – Realizacja 
projektu wiązała się z modernizacją parku 
maszynowego – przybliża Prezes. Firma 
kupiła nowe, zautomatyzowane maszyny 
oraz wprowadziła do swoich usług nowa-
torskie rozwiązania. Na stronie internetowej 
powstała tzw. Strefa Klienta. Pozwala ona 
przygotować i wycenić ofertę bez wychodze-
nia z domu. – Z tej usługi korzystają przede 
wszystkim lokalne samorządy – wyjaśnia 
Jan Antonowicz i dodaje – Gdyby nie wspar-
cie Funduszy Europejskich rozwój Spółki 
Euroasfalt dokonywałby się wolniej - mówi. 
Przedsiębiorcom, którzy zastanawiają się, czy 
złożyć wniosek o dofinansowanie podpowia-
damy: tak. Warto sięgać po nowe możliwości 
i korzystać z pieniędzy, które są dostępne.

Bezpieczne przejście dla pieszych

– Badanie potwierdziło, że po 
zastosowaniu SmartPass spadła 
liczba niebezpiecznych sytuacji. 
Kierowcy ograniczyli prędkość 

i częściej przepuszczali pieszych na 
przejściu. Skrócił się czas, jaki trzeba 
było przeznaczyć, aby bezpiecznie 

przedostać się na drugą stronę jezdni – 
podsumowuje Jan Antonowicz.
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Własna firma wymaga przygotowania 
merytorycznego i finansowego. Bez 
pieniędzy jest szczególnie trudno, 
a niewielu młodych przedsiębiorców 
może pozwolić sobie na kredyt banko-
wy lub pomoc inwestorów. W takich 
sytuacjach innowacyjnym firmom 
pomagają Fundusze Europejskie. 
Dobrym przykładem są Plantalux 
i Pakomatic, firmy z Polski Wschod-
niej, które dostały szansę na rozwój 
i świetnie ją wykorzystały.

intensywnej pracy nad produktem lub usłu-
gą we współpracy z ekspertami, przyszłymi 
odbiorcami i partnerami biznesowymi.

Zielono mi...

Plantalux to rodzinna firma z Lubelszczy-
zny specjalizująca się w zaawansowanej 
technologii wspomagania wzrostu roślin. 
Światło, wilgotność powietrza i tempe-
ratura są ściśle kontrolowane wewnątrz 
pomieszczenia tak, aby odpowiednio pobu-
dzać ich rozwój. Takie warunki występują 
w szklarniach lub na farmach wertykalnych. 
Poszczególne rośliny są tam umieszczo-
ne jedna nad drugą, a wszystkie składniki 
odżywcze są podawane wprost do korzeni. 
Opracowany przez braci – Jakuba i Rafa-
ła Lachowskich – innowacyjny pomysł 
przerodził się w rynkowy model bizneso-

Technologie LED stosowane  
w ogrodnictwie

Kreatywne biznesy

Agnieszka Jastrząbek

Programy, które umożliwiają zaistnie-
nie na rynku oraz przyspieszają rozwój 
projektów start-upowych łączą potencjał 
początkujących przedsiębiorców z doświad-
czeniem dużych korporacji. To możliwość 
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wy dzięki wsparciu Platform startowych 
Programu Polska Wschodnia. Firma praco-
wała nad rozwojem swojego pomysłu pod 
okiem ekspertów w Platformach. Później 
z ich pozytywną rekomendacją starała 
się o dotację na dalszy rozwój i pierwszą 
sprzedaż swojego produktu. W 2016 roku 
przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowa-
nie na wdrożenie opraw oświetleniowych, 
które sa przeznaczone do wspomagania 
wzrostu roślin. Aktualnie naszą ofertę 
stanowią już nie tylko lampy LED, ale także 
systemy sterowania i urządzenia analizujące 
klimat. W 2021 roku pojawi się komputer 
klimatyczny, czyli narzędzie do zarządzania 
temperaturą ogrzewania, wentylatorami, 
systemami chłodzącymi, wilgotnością oraz 
nawożeniem. – Technologię zastosowa-
no najpierw na rynku lokalnym, jednak 
zainteresowanie nią szybko przekroczy-
ło nasze oczekiwania. Przedsiębiorstwo 
obecnie obsługuje klientów z całego świa-
ta – opowiada Rafał Lachowski, Dyrektor 
ds. Rozwoju – Umożliwiamy szklarniom 
produkcję roślin nawet w okresie zimo-
wym, kiedy sama energia słoneczna jest 
niewystarczająca do prawidłowej uprawy. 
Lepsza jakość światła dla roślin gwaran-
tuje dostępność świeżych warzyw przez 
cały rok. To także korzyści dla lokalnych 
społeczności, ponieważ skracamy łańcuchy 
dostaw. Nasze lampy LED to niższe rachun-
ki za energię elektryczną. Charakteryzują 
się długą żywotnością. Pośrednio obniżamy 
więc koszty wymiany źródeł światła i nie 
generujemy odpadów - dodaje.

Podbój zagranicznych rynków

Młodzi przedsiębiorcy współpracu-
ją również z jednostkami badawczymi, 
gdzie powstają projekty oświetlenia dla 
lokalnych szklarni. Plantalux zdobył 
też dotacje na działalność badawczo-

-rozwojową i rozpoczął podbój rynków 
krajowych i zagranicznych. Lachowscy 
założyli kompletne laboratorium fotome-
tryczne, wyposażone w najnowocześniejsze 
urządzenia. - Biorąc pod uwagę potrzeby 
finansowe naszego przedsięwzięcia, bez 
wsparcia wszystkie prace zajęłyby nam dużo 
więcej czasu – podkreśla Rafał Lachowski 
– Pieniądze, które otrzymaliśmy to nieoce-
niona pomoc. Po zaledwie czterech latach 
nasze przedsiębiorstwo wciąż notuje wzrost 
przychodów oraz wchodzi na nowe rynki. 
Jeżeli mielibyśmy cofnąć się do 2016 roku, to 
poszlibyśmy tą samą drogą - dodaje.

Inteligentne skrzynki paczkowe 

Dane rynkowe pokazują ciągły wzrost 
popularności zakupów online. W odpo-
wiedzi na tą potrzebę firma Pakomatic 
stworzyła system automatów funkcjo-
nujących jak skrzynki na listy. Elastyczne 
rozwiązanie pozwala instalować skrzynki 
paczkowe zarówno wewnątrz budynku 
jak i na zewnątrz. Automaty mogą być 
również umieszczone w sklepach. W Pako-
matic tworzymy nowoczesne rozwiązania 
zarówno do budynków mieszkalnych, jak 
i dla firm korzystających z systemu Clic-
k&Collect. Umożliwia on zakup produktu 
w sklepie internetowym oraz odbiór zamó-
wienia w wybranym przez siebie miejscu 
i o dogodnej porze. – Najważniejszą zaletą 
naszych produktów jest ich elastyczność, 
zarówno pod kątem materiałów wykonania, 
jak i gabarytów skrytek. Dlatego z naszych 
automatów można odebrać zarówno 
foliopak z odzieżą, karton ze sprzętem 
sportowym, jak i wózek wypełniony mate-
riałami budowlanymi – zaznacza Łukasz 
Łapiński, współzałożyciel i Prezes Zarządu 
firmy – Celem Pakomatic jest usprawnienie 
i automatyzacja odbioru paczek – podsu-
mowuje.
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Inteligentne skrzynki pocztowe firmy 
Pakomatic

Bezkontaktowe zakupy cieszą się teraz 
szczególnym zainteresowaniem. Dofinan-
sowanie na początku drogi biznesowej ma 
ogromne znaczenie. Szczególnie wtedy, 
gdy z innowacyjnego pomysłu powstaje 
konkretny projekt. Ważna jest też obecność 
ekspertów, którzy pomagają w stworzeniu 
optymalnego modelu biznesowego, proto-
typu produktu lub usługi oraz rynkowej 
weryfikacji. Takie właśnie wsparcie, mery-
toryczne i finansowe, oferują Platformy 
startowe Programu Polska Wschodnia.  
– Pomoc dała nam poczucie bezpieczeństwa, 
szczególnie na początku działalności firmy. 
Współpracujemy z wieloma przedsiębior-
cami, zatem nawet po udanej transakcji, 
realizacja zamówienia to kwestia minimum 
roku. Nie działamy jedynie w świecie wirtu-
alnym, projektujemy i wykonujemy fizyczne 
produkty, a to wymaga zainwestowania 
w materiały. Działalność start-upu to ciągły 
rozwój i inwestycje, zarówno w sprzęt jak 
i oprogramowanie – podkreśla Łukasz Łapiń-
ski – W przypadku Funduszy Europejskich 
każdy zakup musi być dobrze opisany. Dlate-
go warto dobrze zaplanować wszystkie 
wydatki. To przełoży się na łatwość i szyb-
kość inwestycji. Dla nas najbardziej przydatne 
były fundusze na zatrudnienie personelu oraz 
mniejsze zakupy. Jestem zdania, że warto 
sięgnąć po dofinansowanie. Przede wszyst-
kim, dlatego, że ciągle zachowuje się 100% 
udziałów a przez to 100% motywacji – podsu-
mowuje Łukasz Łapiński.

Należy pamiętać, że rozwój start-upów jest 
jednym z elementów wzrostu innowacyj-
ności każdej gospodarki. Projekt Platformy 
startowe dla nowych pomysłów, z programu 
Polska Wschodnia, wspiera powstawanie 
i rozwój start-upów. Jest to pomoc dla osób 
i zespołów, które stawiają pierwsze kroki 
w innowacyjnym biznesie. Każda z Platform 
Startowych oferuje kilkumiesięczny inten-

Jestem zdania, że warto sięgnąć po 
dofinansowanie. Przede wszystkim, 

dlatego, że ciągle zachowuje się 100% 
udziałów a przez to 100% motywacji.

sywny program inkubacji. Jego celem jest 
rozwój pomysłu i wypracowanie modelu 
biznesowego. Młode biznesy mają szan-
sę otrzymać dopasowane do niego usługi, 
między innymi informatyczne, inżynieryjne 
czy marketingowe. Dzięki temu powstaje 
prototyp przedsięwzięcia. Po zakończeniu 
inkubacji w Platformie startowej, najlepsze 
pomysły uzyskają dotacje na rozwój dzia-
łalności, nawet do 1 mln zł. Wciąż można 
zgłaszać projekty na innowacyjny biznes do 
Platform startowych. 
 

Zgłoszenia online na: 
http://www.platformystartowe.gov.pl/

http://www.platformystartowe.gov.pl/
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Justyna Nasiłowska
 
Własny biznes to marzenie wielu młodych 
ludzi. Zwłaszcza tych, którzy mają pomysł 
na oryginalne produkty czy usługi. 
Część z nich decyduje się na otworzenie 
start-upów. Ta forma działalności jest 
szczególnie popularna wśród osób, które 
odważnie stawiają na nowatorskie projek-
ty. W ten sposób chcą szybko podbić 
świat. Wsparcia udzielają Fundusze Euro-
pejskie. Poza dofinansowaniami młode 
przedsiębiorstwa mogą liczyć na szkolenia 
i konsultacje z ekspertami. Jak najlepiej 
wykorzystać te możliwości? Wiedzą o tym 
doskonale założyciele Prognosis i Make-
GrowLab.

Tańszy prąd od Wirtualnego Energetyka

Założycielami Prognosis są Joanna i Paweł 
Konopkowie z Suwałk. Zaczęło się od pomy-
słu, który miał ograniczyć zużycie prądu 
i zmniejszyć opłaty za jego dostawę. Pani 
Joanna zgłosiła swój projekt do międzyna-
rodowego konkursu Google i zajęła w nim 
pierwsze miejsce. To zmotywowało małżeń-
stwo do odważnej decyzji. Rzucili posady 
w korporacjach i założyli Prognosis. Zgłosili 
swój innowacyjny pomysł do Platform star-
towych. Efektem ich pracy jest niewielkie 
urządzenie o zadziwiających możliwościach. 
Montuje się je na liczniku energii elektrycz-
nej, gdzie sczytuje wszystkie informacje. 
Następnie przekazuje je do bazy danych. To 
pozwala na opracowanie najlepszej taryfy. 
– Nasz system pełni funkcję Wirtualnego 
Energetyka. Sprawdza i analizuje koszty, 
wprowadza korzystne zmiany. W ten sposób 
cały czas czuwa nad bezpieczeństwem 
i zarządza polityką energetyczną naszych 
klientów – wyjaśnia Joanna Konopko, 
członek Zarządu Prognosis. Jak przyznaje 
pomysłodawczyni, kluczową rolę w sukcesie 
firmy odegrało dofinansowanie. – Wsparcie 
z Unii Europejskiej pozwoliło nam rozwijać 
i udoskonalać projekt. 

Alternatywa dla plastiku czy niewielkie 
urządzenie, które pomaga ograniczyć 
zużycie energii elektrycznej? Dlaczego 
nie! Właśnie takie innowacyjne pomysły 
realizują dwa start-upy, które otrzymały 
wsparcie z Programu Polska Wschodnia. 
Poznajcie historię firm Prognosis 
i MakeGrowLab. 

Eko-rewolucje z dotacjami

Innowacyjny licznik energii elektrycznej 
firmy Prognosis
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Zespół powiększył się o nowe osoby. Cały 
start-up zaczął sprawnie iść do przodu. 
Mogliśmy zaprezentować nasze innowa-
cyjne urządzenie na rynku energetycznym. 
Świadczmy już usługi dla kilkudziesięciu 
przedsiębiorstw. Wśród zadowolonych klien-
tów znaleźli się m.in. właściciele zakładów 
produkcyjnych i hoteli. Z oferty korzystają 
także samorządy, szpitale i inne obiekty 
użyteczności publicznej. – podsumowuje.

Puławski następca plastiku

Czas na kolejną innowację! MakeGrow-
Lab udowadnia, że nie potrzebujemy 
plastikowych opakowań. Młodzi naukow-
cy opracowali unikalny sposób 
wytwarzania eko-materiałów. Proces 
przypomina hodowlę. – Technologia opie-
ra się na specjalnych mikroorganizmach. 
Można je porównać do żywych mini-robo-
tów. Przetwarzają one rolnicze odpady 
(np. z produkcji piwa) w wysokiej jakości 
surowce. Ta metoda pozwoliła opracować 
materiał, który może konkurować z plasti-
kiem (SCOBY). Jednak w odróżnieniu od 
niego rozkłada się w kilka tygodni. 

Stworzyliśmy też wytrzymałą alterna-
tywę dla skóry naturalnej (TransLeather) 
– opowiada Róża Janusz, współtwórczyni 
start-upu. Próbki materiałów trafiły m.in. 
do Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz 
Australii. SCOBY znany jest już w niemal 
całej Unii Europejskiej. W rozwoju Make-
GrowLab pomogło wsparcie Platform 
startowych Programu Polska Wschodnia. 
– Dzięki niemu powiększamy zespół. Krok 
za krokiem zbliżamy się do zautomatyzo-
wania pierwszej produkcji. Tym razem już 
na większą skalę – przybliża Róża Janusz 
i dodaje – Fundusze Europejskie to szansa 
dla nowych rozwiązań. Trzeba nieustannie 
„rewolucjonizować” przemysł. Nie chcemy 
tylko nie zanieczyszczać bardziej środowi-
ska – chcemy je naprawiać – podsumowuje.

Sukcesy Prognosis i MakeGrowLab dają 
nadzieję na lepsze jutro. Nie tylko tym, 
którzy myślą o własnej działalności, ale nam 
wszystkim. Mniejsze zużycie prądu i zastą-
pienie plastiku… a to dopiero początek! 
Start-upów z rewolucyjnymi (i rewelacyjny-
mi) pomysłami przybywa. Takie rozwiązania 
z pewnością znajdą wsparcie Funduszy 
Europejskich.

Masz pomysł na innowacyjny biznes, 
ale nie wiesz co dalej? Skorzystaj ze 

wsparcia Platform startowych Programu 
Polska Wschodnia! Na najlepszych czeka 

nawet 1 mln zł dotacji na rozwój firmy 
i pierwszą sprzedaż! 

www.platformystartowe.gov.pl 

Pomysły mogą zgłaszać osoby z całej 
Polski i z zagranicy. Warunkiem jest 

chęć założania firmy na terenie Polski 
Wschodniej

MakeGrowLab wytwarza materiały 
zastępujące plastik

http://www.platformystartowe.gov.pl


Justyna Nasiłowska

Certyfikat GLP gwarantuje rzetelność wyni-
ków. Oznacza dobrą praktykę laboratoryjną, 
czyli staranne przestrzeganie określonych 
procedur i przepisów. Aby spełnić te wyma-
gania, należy się dobrze przygotować. 
Potrzebny jest nowoczesny sprzęt i specjali-
ści, którzy będą z niego umiejętnie korzystać. 
Firma Konmex osiągnęła to wszystko przy 
wsparciu ponad 1,14 mln zł dofinansowania 
z Programu Inteligentny Rozwój.

 
Z unijnej dotacji rozbudowali laboratoria oraz 
zatrudnili ekspertów biomedycyny. Dzięki 
temu, dziś placówka specjalizuje się w testach 
niezbędnych przy rejestracji wyrobów 
medycznych np. opatrunków, zastawek czy 
protez. Laboratoria pozwalają też przygoto-
wać nowatorskie narzędzia chirurgiczne. 

Przez Fundusze do serca

Firma otrzymała dofinansowanie na zakup 
infrastruktury oraz aparatury B+R do opra-
cowania innowacyjnego narzędzia. Wśród 
nowoczesnych produktów medycznych 
Konmex’u znalazły się wielorazowe staplery 
liniowe (służące do zamykania operowane-
go narządu). Następnym wynalazkiem jest 
klipsownica. Umożliwia ona precyzyjne zakła-
danie szwów mechanicznych – bezpośrednio 
po wykonaniu niezbędnego cięcia. Narzę-
dzie jest wykorzystywane głównie podczas 
operacji jamy brzusznej.  

Podczas zakupów jesteśmy coraz 
bardziej wymagający. Porównujemy 
już nie tylko ceny, ale też skład, 
pochodzenie, działanie. Zwłaszcza 
jeśli chodzi o leki, suplementy i inne 
środki, które mają służyć zdrowiu. 
Staramy się ufać badaniom oraz testom. 
Szczególnie, jeśli wykonała je placówka, 
która posiada certyfikat GLP (ang. Good 
Laboratory Practice). 

Laboratorium godne 

zaufania… i dofinansowania!

17EFEKTYWNI BENEFICJENCI / eFEkty 
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Pozwala na zszycie tkanek, do których dłoń 
chirurga nie miała wcześniej dostępu – Na 
tym jednak nie koniec. W ciągu dwóch lat 
przekazaliśmy kilka zgłoszeń do urzędów 
patentowych – informuje przedstawiciel-
ka. – Aktualnie pracujemy nad kolejnymi 
narzędziami medycznymi. Firma współuczest-
niczyła także w opracowaniu przełomowej 
sondy Heart Sens. Ma ona służyć do bezpiecz-
nego wszczepiania by-passów serca - dodaje.

Wszystkie badania w jednym miejscu

Głównymi klientami Konmex BioLabs są 
przedsiębiorstwa związane z ochroną 
zdrowia. Z jego usług korzysta japońskie 
Ministerstwo Zdrowia oraz amerykańska 
Agencja Żywności i Leków. Konmex 
wykonuje również analizy m.in. dla przemysłu 
chemicznego i kosmetycznego. – Dzięki 
dofinansowaniu staliśmy się liderem w tej 
części Europy. Zagraniczne jednostki nie mogą 
wykonać czasami zadań, które my realizujemy 
rutynowo – wyjaśnia Aleksandra Karpińska, 
przedstawicielka KONMEX Sp. z o.o. – 
Nasi klienci w jednym miejscu mogą zlecić 
wszystkie potrzebne badania produktów 
przeznaczonych do rejestracji. To wyraźnie 
obniża koszty oraz skraca czas testów i analiz 
– mówi. Aleksandra Karpińska zauważa, 
że na tak szeroki zakres usług pozwoliło 
zatrudnienie odpowiednich fachowców. 
– W trakcie realizacji projektu unijnego 
pozyskaliśmy z rynku osoby z odpowiednim 
wykształceniem. Nowa praca stała się dla 
nich okazją do dalszego rozwoju. Obecnie są 
wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach 
– dodaje.

Pomagać innym, rozwijać siebie

Choć dziś Konmex pomaga innym firmom, 
w dalszym ciągu pracuje też nad własnym 
rozwojem.  

– Nie spoczywamy na laurach. Mamy kolejne, 
bardzo ambitne plany – zapewnia przed-
stawicielka spółki. Ze wsparciem funduszy 
Europejskich firma wdraża produkty, które 
ułatwią pracę chirurgom. Jakie przyniosą 
efekty? Przekonamy się już wkrótce!

Konmex realizuje obecnie kolejne 
projekty, które uzyskały wsparcie 

z Funduszy Europejskich. Z Inteligentnego 
Rozwoju otrzymał ponad 1, 14 mln zł 
na przygotowanie nowych narzędzi 
chirurgicznych. Natomiast 1,78 mln zł 

dofinansowania z Programu Regionalnego 
Województwa Lubelskiego, pozwoli na ich 

produkcję.

Nowoczesne laboratoria firmy Konmex.
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Agnieszka Jastrząbek

Niezwykły projekt unijny „Bliźniacze klaszto-
ry” opiera się na współpracy transgranicznej 
między Polską a Ukrainą. Na terenie obu 
krajów, w Węgrowie (PL) oraz w Rawie 
Ruskiej (UA), znajdują się klasztory zbudo-
wane przez włoskich architektów z Valsoldy. 
Niestety, lata zaniedbań i braku pieniędzy na 
konserwację doprowadziły do sporych znisz-
czeń. Miłośnicy historii z regionu Węgrowa 
postanowili to zmienić. Liczyli, że pomoże to 
w rozwoju turystyki i nie mylili się.  

Od momentu kiedy rozpoczęła się realiza-
cja projektu, węgrowski klasztor odwiedziło 
ponad 10 tysięcy turystów. – Z racji na dużą 
liczbę gości z zagranicy, planujemy utworzyć 
anglojęzyczną wersję Ekspozycji Muzealnej – 
mówi dr Marek Sobisz. 

Rewitalizacja klasztoru w Węgrowie ma 
charakter kompleksowy. Bardzo ciekawym 
elementem jest zadaszenie wewnętrznego 
dziedzińca klasztornego, zwanego wiryda-
rzem. Dach będzie składał się ze stalowej 
konstrukcji, która zostanie wypełniona 
szkłem. – Dziś wykonaliśmy konstrukcję, 
która waży 5 ton, a wyglądem przypomina 
skorupę żółwia. – dodaje dr Marek Sobisz. 
Zakończenie projektu jest planowane 
w lipcu przyszłego roku. Oprócz remontów 
budynków, celem jest również rozwijanie 
dialogu kultur polskiej i ukraińskiej, poprzez 
wymianę młodzieży i wydarzenia kultural-
ne. Dzięki rewitalizacji klasztoru w Rawie 
Ruskiej powstanie Ośrodek Dialogu Kultur 
i Rodzinny Dom Dziecka. Ponadto zosta-
ną utworzone sale: historyczna, sportowa, 
szkoleniowo-edukacyjna i rekreacyjno-inte-
gracyjna.

Słynne i monumentalne, mniej znane 
i niewielkie - wszystkie świadczą 
o naszej wspólnej historii. Kościoły, 
klasztory i inne obiekty sakralne 
są nieodłącznym elementem religii 
i kultury. Bywają symbolami państw 
i miast. Któż z nas nie kojarzy Barcelony 
z katedrą Sagrada Família, Paryża 
z Katedrą Notre-Dame lub Krakowa 
z Kościołem Mariackim? O dziedzictwo 
kulturowe warto, a nawet trzeba dbać! 
Poznajmy historię kilku niezwykłych 
miejsc, które są bliżej niż myślisz.

Odzyskać to, co dawne i piękne 

Kościół w Świdnicy
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Projekt „Bliźniacze klasztory: Węgrów
i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału
dziedzictwa historycznego zakonu
reformatów dla rozwoju turystyki i życia
społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie”
otrzymał z Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
ponad 2 mln euro.

Świadek historii

Burzliwe dzieje Polski miały duży wpływ 
na wygląd i przeznaczenie XVII-wiecznego 
barokowego kościoła oo. Franciszkanów 
w Zamościu. W obiekcie sakralnym po 
I rozbiorze Polski był szpital wojskowy. Na 
początku XIX wieku stał się magazynem 
żywności i rosyjskimi koszarami. Po II wojnie 
światowej mieściło się w nim kino i Państwo-
we Liceum Plastyczne. Każda z adaptacji 
pozostawiła po sobie trwałe ślady. 
Celem rewitalizacji kościoła oo. Francisz-
kanów jest przywrócenie historycznego 
kształtu świątyni zniekształconego przez 
liczne przebudowy. O. Andrzej Zalewski, 
proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP 
w Zamościu mówi – Ciekawostką jest 
pozostawienie tzw. „świadka”, czyli nieza-
murowanego łączenia dwóch murów ze 
starych i nowych cegieł. 

Jest pamiątką po zdewastowaniu budyn-
ku w czasie zaborów. To pewnego rodzaju 
prowokacja, by móc opowiedzieć o historii 
naszej świątyni. – Proboszcz wspomina też, 
że niektóre części obiektu będą przystoso-
wane do celów muzealnych i kulturalnych 
np. organizacji koncertów i wystaw 
w podziemiach. Projekt dofinansowano na 
ponad 23,7 mln złotych z Programu Infra-
struktura i Środowisko. 

Drewno nie może czekać..

Kościół Pokoju w Świdnicy był symbolem 
zakończenia wojny trzydziestoletniej i konflik-
tu religijnego pomiędzy protestantami 
i katolikami. To obiekt niezwykły pod każdym 
względem: historycznym, architektonicznym, 
kulturotwórczym. – Jest dla nas w równej 
mierze powodem dumy i troski – przyznaje 
jego gospodarz ks. bp Waldemar Pytel. 

Architektura budynku była konsekwencją 
traktatu westfalskiego. Ustalono wówczas, 
że kościół musi być zbudowany z nietrwa-
łych materiałów: drewna, piasku, słomy 
i gliny, bez wież i dzwonnicy oraz usytu-
owany poza murami miasta. Pomimo tych 
surowych zasad budynek stoi już 360 lat, 
a ewangelickie nabożeństwa odbywają się 

„Bliźniacze klasztory” - prace 
rewitalizacyjne klaszoru w Węgrowie
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w nim nieprzerwanie od 1657 roku. Kościół 
pomieści aż 7,5 tysiąca osób. Oddaje to 
skalę wielkości obiektu i ogromu prac, które 
zabezpieczają go przed zniszczeniem.  
 
– Drewno nie może czekać. – uważa 
Ryszard Wójtowicz, szef ekipy konser-
watorskiej. Specjaliści poddali renowacji 
m.in. stropy, podłogi, ławki, drzwi, i poli-
chromowane ściany. A 300-letnie obrazy 
odsłonięto spod wtórnych przemalowań. 
Kościół Pokoju w Świdnicy został uzna-
ny przez „National Geographic” za jeden 
z siedmiu nowych cudów Polski. Wraz 
z otaczającymi go trzystuletnimi budynka-
mi stanowią unikatowy luterański obiekt 
sakralny. Jeden z niewielu tak dobrze 
zachowanych w Polsce. Kościół otrzymał 
dofinansowanie z Programu Infrastruktura 
i Środowisko w wysokości ponad 16 mln.

Wielkopolska dziesiątka

Dziesięć zabytkowych kościołów 
usytuowanych na terenie Archidiece-
zji Poznańskiej i Wielkopolski objętych 
zostało projektem ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Przeprowadzenie prac reno-
wacyjno-konserwatorskich dofinansowano 
z Programu Infrastruktura i Środowisko 
w wysokości ponad 10 mln złotych. Kościoły 
zlokalizowane są na trasie Szlaku Turystycz-
nego Kościołów Drewnianych Wielkopolski. 
Każdy z nich jest perełką architektury, która 
należy do szczególnej kategorii zabytków 
naszego kraju. 

Drewniane obiekty sakralne są relatywnie 
nietrwałym świadkiem dawnych czasów, 
a z każdym rokiem ich ubywa. Jeden 
z nich - kościół pw. św. Michała Archanioła 
w Domachowie został wzniesiony z drewna 
dębowego w 1369 r.  

Oznacza to, że świątynia może być najstar-
szym kościołem w Wielkopolsce. Prace 
renowacyjne objęły między innymi ołtarze, 
chrzcielnice, figury oraz malowidła. Rewitaliza-
cja przywróciła bogactwo rokokowych rzeźb 
w drewnie i dekoracji architektonicznej. 

Odnowione obiekty to nie tylko miejsca 
sakralne, ale również ważne punkty kultu-
ralne i edukacyjne na obszarze Wielkopolski 
i całego kraju. Projekt „Renowacja zabyt-
kowych obiektów sakralnej architektury 
drewnianej regionu Wielkopolski - etap II” 
podniesie również atrakcyjność turystyczną 
regionu. 

Więcej o projekcie na:  
www.drewnianekoscioly.pl

Kościół pw. Św. Wawrzyńca w Łomnicy

http://www.drewnianekoscioly.pl
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Paweł Banach

Funkcje terenu, na którym zbudowano 
CKK Jordanki, były wielokrotnie zmieniane. 
Jeszcze do lat 20. minionego wieku 
znajdowały się tam pozostałości po 
fortyfikacjach z XVII stulecia. Na ich miejscu 
stworzono obszary zielone. Nazwa Jordanki 
pochodzi od polskiego lekarza, propagatora 
wychowania fizycznego wśród dzieci. Był 
pomysłodawcą tworzenia publicznych 
ogrodów, gdzie młodzież mogłaby się bawić 
oraz aktywnie spędzać czas. W Toruniu 
pierwszy taki obiekt powstał w latach 50. 

ubiegłego wieku. Właśnie w tym parku 
w 2015 stanęło Centrum Jordanki.

Hiszpański akcent

Historia budynku zaczyna się w 2008 
roku. W październiku pracownia Menis 
Arquitectos wygrała ogólnonarodowy 
architektoniczny konkurs na projekt 
budowy CKK Jordanki. W lutym 2009 
roku władze Torunia podpisały ze 
zwycięzcą umowę na wykonanie 
szczegółowego projektu sali. Przygotował 
go hiszpański architekt Fernando Menisa. 
Zaproponował, aby wnętrze wykonać 
z cegły. To nawiązanie do toruńskiej 
starówki, która znajduje się tuż obok. 
Projektant przedstawił także wiele 
ciekawych rozwiązań z zakresu akustyki 
i projektowania widowni. Ich zastosowanie 
sprawiło, że Centrum doskonale sprawdza 
się na różnego rodzaju wydarzeniach.  
Na realizację przedsięwzięcia Gmina Miasto 
Toruń otrzymała blisko 50 milionów 

National Geographic uznało go za jeden 
z nowych siedmiu polskich cudów. Został 
nagrodzony wieloma wyróżnieniami.  
Jest sercem kulturalnych wydarzeń 
Torunia i Polski – o czym mowa? To 
Centrum Kulturalno-Kongresowe 
Jordanki. Powstało przy wsparciu 
Funduszy Europejskich, a jego budowa 
kosztowała ponad 220 milionów złotych.

Koncert w plenerze 
Fot. kujawsko-pomorskie.pl

Kultura, uwertura i… dotacje
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złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Nowoczesna kultura

Budynek został oddany do użytkowania 
w 2015 roku. Od tamtego momentu 
obiekt jest jednym z głównych ośrodków 
kulturowych w Toruniu. – Pięć lat 
funkcjonowania Centrum utwierdza nas 
w przekonaniu, że jego budowa, znacznie 
przyczyniła się do urozmaicenia oferty 
kulturalnej [miasta] oraz wpłynęła na 
rozwój turystyki. – Ocenia Grzegorz 
Grabowski, Prezes CKK Jordanki. Sala 
koncertowa o powierzchni ponad 1000 m2 

pomieści prawie 900 widzów. Ruchomy 
sufit pozwala na zmianę akustyki 
pomieszczenia – w zależności od potrzeb. 
Natomiast sala kameralna gości naraz 
prawie 300 osób i jest wyposażona w sprzęt 
kinowy 3D. Obie posiadają nowoczesne 
systemy audiowizualne.

Bogaty repertuar

Co miesiąc odbywa się tu kilkanaście 
wydarzeń. Każdy znajdzie coś dla siebie. 
Ostatnio w toruńskim Centrum odbył 
się Międzynarodowy Festiwal Autorów 
Zdjęć Filmowych Energa Camerimage. 
Pomimo obostrzeń związanych z epidemią, 
udało się wystartować z wydarzeniem. 
Widzowie „przemieszczali się po budynku”, 
korzystając z technologii 3D. 

W CKK Jordanki odbywają się zarówno 
nowoczesne festiwale, jak i koncerty 
muzyki klasycznej. Dzięki temu miejsce to 
tętni życiem i dostarcza odwiedzającym 
niesamowitych wrażeń. – Cieszymy 
się, że w Toruniu powstał wielokrotnie 
nagradzany obiekt. Realizujemy różnorodne 
wydarzenia, począwszy od koncertów, 

Sala Koncertowa, Fot. Arkadiusz 
Wojtasiewicz

spektakli, oper po duże międzynarodowe 
konferencje czy festiwale. Centrum jest 
również siedzibą Toruńskiej Orkiestry 
Symfonicznej. Najbardziej jednak cieszy nas 
fakt, że na wydarzeniach gościmy tak liczną 
widownię. – mówi Grzegorz Grabowski. 

O nadchodzących 
festiwalach można się 
dowiedzieć ze strony 

internetowej Centrum 
https://jordanki.

torun.pl/ckk-jordanki/
nadchodzace-
wydarzenia/.

https://jordanki.torun.pl/ckk-jordanki/nadchodzace-wydarzenia/
https://jordanki.torun.pl/ckk-jordanki/nadchodzace-wydarzenia/
https://jordanki.torun.pl/ckk-jordanki/nadchodzace-wydarzenia/
https://jordanki.torun.pl/ckk-jordanki/nadchodzace-wydarzenia/
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Śląska młodzież  
– solidarna i skuteczna

Spółdzielnia Socjalna „Piast” powstała 
po to, by pomagać innym. Dziś, dzięki 
dotacji z Funduszy Europejskich, robi to 
wspólnie z młodzieżą. Razem zmieniają 
Śląskie na lepsze i przywracają nadzieję. 
W jaki sposób? O tym rozmawiamy  
z Dominiką Paliczką – koordynatorką 
projektu.

Justyna Nasiłowska

Pani Dominiko, proszę nam opowiedzieć 
o działalności Spółdzielni.

Dominika Paliczka: Nasza spółdzielnia 
powstała w 2015 roku i jest częścią Śląskiego 
Klastra Innowacji Społecznych. Pomagamy 
osobom wykluczonym i z niepełnospraw-
nościami. Działamy na rzecz poprawy 
sytuacji tych, którym grozi marginalizacja 
społeczna czy bezrobocie. Interesujemy 
się rynkiem pracy i aktywizacją zawodo-
wą. W Spółdzielni zatrudniliśmy 10 osób 
z niepełnosprawnościami. Prowadzimy dla 

nich zajęcia, które ułatwiają im odnalezienie 
się w codziennym życiu. Naszym głównym 
zadaniem są spotkania z młodzieżą oraz 
szkolenia dla organizacji pozarządowych. 
Przygotowujemy je regularnie. I choć nasze 
biuro znajduje się w Gliwicach, pracujemy 
na terenie całego województwa.

Obecnie realizujecie projekt „Śląska 
młodzież solidarna w działaniu”, który 
otrzymał dofinansowanie z Programu 
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Skąd 
taka nazwa?

DP: Skupiliśmy się tutaj przede wszyst-
kim na integracji młodzieży w wieku 15-19 
lat. Uznaliśmy, że współpraca to przepis 
na sukces. I mieliśmy rację – wspólne działa-
nia zaowocowały powstaniem wspaniałych 
inicjatyw dla lokalnych społeczności. Te zaś 
pomogły nie tylko tym, do których zosta-
ły skierowane, ale również uczestnikom 
projektu.

Uczestnicy projektu Spółdzielni Socjalnej „Piast”



2525FENOMENALNE PROJEKTY / eFEkty 

Dlaczego postawiliście na młodzież?

DP: Można powiedzieć, że nastolatkowie 
znajdują się w newralgicznym punkcie 
swojego życia. Z jednej strony nadal się 
uczą i zdobywają ogólną wiedzę. Z drugiej 
zaczynają się zastanawiać nad swoją 
przyszłością: wyborem zawodu i możli-
wościami, jakie przed nimi stoją. Projekt 
ma zapewnić wsparcie tym, dla których 
wkroczenie na rynek pracy jest szczególnie 
trudne. Problemy naszych podopiecznych 
wynikają m.in. z niskiego poziomu kompe-
tencji społecznych. Chcieliśmy pomóc im 
w uzupełnieniu tych braków, a jednocze-
śnie zrobić coś dla lokalnych społeczności. 
W dalszej perspektywie wspieramy także 
pracodawców. To oni wkrótce zyskają świet-
nie przygotowanych pracowników.

Które działania były według Pani 
największym sukcesem i dlaczego 
właśnie te?

DP: Szczególnie cenne były nasze warszta-
ty. Każdy z nich kształtował inną, niezbędną 
na rynku pracy umiejętność. Jeżeli miała-
bym wskazać najbardziej potrzebne, myślę, 
że byłyby nimi te z obszaru pracy zespo-
łowej. Większość naszych podopiecznych 
to osoby nieśmiałe, wycofane, które mają 
trudności ze współpracą. Skupiliśmy się 
na ćwiczeniach praktycznych. Młodzież 
zobaczyła i zrozumiała, jak ważny jest 
zespół i wszyscy jego członkowie. Warto 
wspomnieć również o Targach Organizacji 
Pozarządowych, które zorganizowaliśmy 
trzykrotnie. Ich uczestnicy integrowali 
się podczas warsztatów design thinking, 
czyli myślenia projektowego. Metoda ta 
służy rozwiązywaniu problemów. Młodzi 
mogli zmienić swoje podejście – zacząć 
postrzegać trudności jako wyzwania, a nie 
przeszkody. 

Jednocześnie poznali przedstawicieli 
różnych organizacji pozarządowych. Na co 
dzień mają niewiele okazji do nawiązania 
nowych znajomości czy wymiany doświad-
czeń. Zwłaszcza z ludźmi, którzy mieszkają 
w innych miastach.

Czego nauczyli się uczestnicy?

DP: Projekt „Śląska młodzież – solidar-
na i skuteczna” to wiele możliwości. Nasi 
podopieczni nauczyli się przedstawiać 
własne pomysły w ciekawy, zachęcający 
sposób. Dowiedzieli się, jak pokonywać 
przeszkody komunikacyjne i rozwiązywać 
konflikty w zespole. A przede wszystkim – 
jak współpracować. Sprawdzili się podczas 
przygotowywania projektów społecznych od 
podstaw. Mieli okazję zrobić coś dobrego dla 
wybranej przez siebie lokalnej grupy. Wśród 
nich znaleźli się m.in. mieszkańcy Zawiercia, 
Katowic oraz innych miast. Zwłaszcza ci, 
w trudnej sytuacji życiowej. Zadania były 
przydzielane indywidualnie, więc każdy mógł 
poczuć się ważny i niezbędny.

Czy mimo doświadczenia zdarzyło się 
coś, co szczególnie zaskoczyło Was 
w projekcie?

DP: Tak i było to bardzo pozytyw-
ne zaskoczenie. Dotyczyło ogromnego 
zaangażowania młodych. Odpowiadałam 
za warsztaty dla kilku grup. Młodzież, 
mimo braku pewności siebie i wiedzy 
na omawiane tematy, aktywnie uczestniczy-
ła w dyskusjach i ćwiczeniach. Największe 
zaangażowanie można było zauważyć 
podczas realizacji autorskich projektów 
społecznych. Ponieważ były to ich własne 
pomysły (nie nienarzucone z góry) brali 
pełną odpowiedzialność za podjęte działania.
Często chcieli zrobić więcej, niż przewidywa-
ły przypisane im obowiązki – tak, by pomóc 
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jak największej liczbie osób. Na przykład 
w „Podaruj trochę ciepła” młodzież zorgani-
zowała w szkołach zbiórkę czapek, szalików 
i rękawiczek dla bezdomnych. Aby pozyskać 
więcej środków, piekli ciasta i ciasteczka, 
a także przygotowali specjalne naklejki 
dla darczyńców. Finalnie zebraliśmy aż 10 
pełnych worków, które przekazaliśmy do 5 
ośrodków pomocy, m.in. dla bezdomnych. 
W wielu projektach udawało się nawet 
pozyskać dodatkowych darczyńców. Ci 
za darmo lub symboliczną kwotę przygoto-
wywali materiały promocyjne, przekazywali 
produkty czy usługi.

Pani Dominiko, które autorskie projekty 
są według Pani najlepsze?

DP: Muszę przyznać, że wszystkie pomysły 
były ciekawe, dlatego ciężko wybrać tylko 
kilka. Każdy odpowiadał na inną potrzebę. 
Wśród adresatów projektów znaleźli się 
m.in. seniorzy, bezdomni, dzieci z ośrodków 
wychowawczych. Dotychczas uczestnicy 
przygotowali i zrealizowali już 21 inicjatyw. 
Wśród najbardziej autorskich i kreatywnych 
znalazł się m.in. „JuraBike”. Chodziło w nim 
o promocję rowerów miejskich w Zawier-
ciu. Młodzi założyli stronę facebookową 
zachęcającą do aktywności fizycznej. Zorga-
nizowali także spotkanie z Prezydentem 
Miasta, aby jeszcze bardziej wypromować 
swoją inicjatywę. Kolejny – „Z grzeczno-
ści” – to odpowiedź na aktualną sytuację 
epidemiologiczną. Uczestnicy opracowali 
projekt naklejek, które wskazują bezpieczną 
odległość w miejscach publicznych. Trafi-
ły one do sklepów w 6 miastach naszego 
województwa. Wspomnę jeszcze o projek-
cie „Psitulne Domki”, w którym młodzież 
pomogła zwierzętom w schronisku. Samo-
dzielnie zbudowała i pomalowała dla nich 
ciepłe budy.

Czy udałoby się zrobić tak dużo, gdyby 
nie dotacje z Funduszy Europejskich?

DP: Niestety prawdopodobnie bez tego 
wsparcia, ci młodzi ludzie nigdy nie zdobyli-
by dodatkowych kompetencji społecznych. 
A przecież są one tak bardzo potrzebne! 
Uważam, że inwestycja w młodzież to ta 
najlepsza. W końcu jest skierowana do tych, 
którzy są nadzieją naszego społeczeń-
stwa. Jeśli będzie taka możliwość, na pewno 
sięgniemy po dofinansowanie ponownie. 
Chcemy pomóc jeszcze większej liczbie 
osób. Dlatego każdemu, kto zastanawia 
się, czy warto korzystać z unijnych dotacji, 
mówię stanowcze „TAK”.

Razem stworzyli  
mural

Współpraca to przepis 
na sukces [...] Wspólne 
działownia zaowocowały 
powstaniem wspaniałych 
inicjatyw dla lokalnych 
społeczności. 
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Agnieszka Jastrząbek, Maksym Kilańczyk

Muzeum Tatrzańskie to sieć jedenastu 
muzeów i galerii sztuki zlokalizowanych nie 
tylko w Zakopanem, ale i na całym Podhalu. 
Ich zbiory stanowią bogate źródło wiedzy 
o przeszłości i kulturze zimowej stolicy 
Polski oraz całego północnego podnóża 
Tatr. Znajdziemy tam wytwory sztuki ludo-
wej, zdjęcia i filmy. To dzięki nim poznamy 
lokalną muzykę, taniec, język i zwyczaje. 
Aktualnie Muzeum Tatrzańskie realizu-
je dwa projekty (w trzech murowanych 
i w sześciu drewnianych filiach Muzeum). 
Na ich realizację pozyskano ponad 9,8 

Muzea spod samiuśkich Tatr

Na południu naszego kraju wznoszą 
się jedne z najpiękniejszych polskich 
gór – Tatry. Nie brakuje tam 
urokliwych szlaków turystycznych 
z przepięknymi widokami i błękitnych 
jezior otoczonych wysokimi szczytami. 
Tatry to też dziedzictwo kulturowe, 
które jest starannie pielęgnowane 
przez różne instytucje. Jedną z nich jest 
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa 
Chałubińskiego w Zakopanem. 

mln zł dofinansowania z Programu Infra-
struktura i Środowisko oraz blisko 8 mln zł 
z Regionalnego Programu Województwa 
Małopolskiego. Muzeum z Zakopanego 
przeznaczy fundusze na rewitalizację zabyt-
kowych obiektów, odnowienie ekspozycji 
oraz częściową cyfryzację zbiorów. 

Skarbnice kultury

Unikatowe dziedzictwo Podhala to również 
dorobek artystyczny. Znany rzeźbiarz Włady-
sław Hasior zapisał swoją spuściznę w postaci 
dzieł sztuki, dokumentów, zbioru slajdów, 
książek oraz fotografii. Eksponaty, które 
stworzył, nawiązują do twórczości ludowej 
i tradycyjnego rzemiosła, ale reprezentują 
też polską sztukę współczesną. Można je 
obejrzeć w nowo wyremontowanej Galerii 
Hasiora. - Utworzyliśmy nowoczesne prze-
strzenie ekspozycyjne w gmachu głównym 
i w Muzeum Kornela Makuszyńskiego - mówi 
Anna Wende-Surmiak, dyrektor placówki. 
– Artystyczne, etnograficzne i przyrodnicze 
zbiory Muzeum Tatrzańskiego będą teraz 
pokazywane w zmodernizowanej, profe-
sjonalnej przestrzeni wraz z atrakcyjną 
aranżacją – dodaje Anna Wende-Surmiak. 

Willa Oksza, E.Pomiankiewicz-Wagner

Muzea spod samiuśkich Tatr
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Polski Spisz

– Muzeum Tatrzańskie to nie tylko Podhale. 
Dwie filie – Zagroda Korkoszów w Czarnej 
Górze oraz Zagroda Sołtysów w Jurgowie -  
są zlokalizowane na sąsiadującym z Podha-
lem Spiszu. Prezentują kulturę ludową 
charakterystyczną dla pogranicza polsko-
-słowackiego – tłumaczy Dyrektor Muzeum. 
Dom i zabudowania gospodarcze w Jurgowie 
są przykładem ubogiego gospodarstwa 
spiskiego. Natomiast w Zagrodzie Korkoszów 
znajduje się ekspozycja etnograficzna, która 
przedstawia wyposażenie domu zamożnej 
rodziny z okresu międzywojennego.

Turystyka na miarę XXI wieku

Muzea i wystawy udostępniane zwiedza-
jącym są dostosowane do współczesnych 
standardów i potrzeb. We wszystkich 
obiektach powstały nowe, utrzymane 
w jednym stylu recepcje, szatnie oraz 
toalety. – Zamontowano ekrany powitalne, 
które informują o aktualnej działalności 
Muzeum Tatrzańskiego. W każdej recep-
cji dostępne są także audioprzewodniki 
w języku polskim i angielskim z opisem 

ekspozycji oraz informacjami o każdej filii. 
Zorganizowane zostały sklepiki muzealne, 
a w muzeum przy Krupówkach funkcjo-
nować będzie kawiarnia – podkreśla Anna 
Wende-Surmiak. 

Z myślą o zwiedzających

Wszystkie budynki zostały dostosowane 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
W muzeum istnieje możliwość wprowa-
dzenia psa przewodnika, przystosowano 
podjazdy dla osób na wózkach oraz zlikwido-
wano bariery infrastrukturalne w wejściach 
i sanitariatach. Także tereny wokół muzeów 
są przyjazne zwiedzającym. Za dnia goście 
odpoczywają na wygodnych ławkach wśród 
drzew i krzewów. Wieczorem wszystkie 
muzea są oświetlone, tak by spacerują-
cy mogli podziwiać architekturę pięknych 
zakopiańskich zabytków. Cieszące się ponad 
130-letnią historią Muzeum Tatrzańskie 
wkracza w nową epokę, ale wyremontowane 
przestrzenie niewątpliwie zachowują ducha 
czasu i prezentują dziedzictwo kulturowe 
Podhala i Spiszu.

Więcej na: 
muzeumtatrzanskie.pl

Muzeum Tatrzańskie, gmach główny,  
fot. wiki commons

Wnętrza Muzuem Tatrzańskiego
fot. Jacek Leśniewski

http://muzeumtatrzanskie.pl/
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Marika Owsiak

Nagrody REGIOSTARS są przyznawane od 
2008 roku. Jury, w skład którego wcho-
dzą czołowi przedstawiciele środowisk 
akademickich, wyłania zwycięzców w pięciu 
kategoriach. Zgodnie z tradycją konkur-
su, każdy obywatel może zagłosować na 
wybrany przez siebie projekt za pośrednic-
twem Internetu.  

W ten sposób wyłania się szóstego laureata 
– zdobywcę nagrody publiczności. Tegorocz-
na edycja konkursu była wyjątkowa z dwóch 
powodów. Pierwszym z nich jest rekordowa 
liczba zgłoszeń. Do rywalizacji stanęło aż 
206 projektów. Drugi powód to zmieniona 
formuła ceremonii wręczenia nagród, która 
z powodu pandemii odbyła się online.

Wyrównujemy szanse

Nagrodę publiczności zdobył polsko-litew-
ski projekt „Teraz czas na zmiany”. – To 
wyjątkowa inicjatywa miasta Ełku i litew-
skiego Alytusa, w której dzieliliśmy się 
doświadczeniem pedagogów ulicy, czyli 
tzw. streetworkerów. Ta pomoc ma ogrom-
ny wpływ na rozwój społeczności lokalnej 
– powiedział pan Tomasz Andruszkiewicz, 
Prezydent Miasta Ełku.

REGIOSTARS to europejskie nagro-
dy dla inicjatyw finansowanych 
z Funduszy Europejskich. Spośród 
setek zgłoszeń jury wybiera te, które 
proponują innowacyjne podejście do 
rozwoju regionalnego. W tym roku 
wśród zwycięzców znalazły się dwa 
projekty Interreg z udziałem polskich 
partnerów: „Teraz czas na zmiany”  
oraz „ENERGY@SCHOOL”.

Współpraca ma znaczenie

W „ENERGY@SCHOOL” wzięli udział 
uczestnicy z 7 krajów.



Władze obu miast zdecydowały się udzielić 
wsparcia najbardziej zagrożonym wyklucze-
niem społecznym, dzieciom i młodzieży. We 
wspólny program socjalny - streetworking, 
zaangażowały się m.in. organizacje pozarzą-
dowe, edukacyjne, policja, kuratorzy, ośrodki 
pomocy społecznej. Włączyli się też stre-
etworkerzy czyli pedagodzy pracujący poza
instytucjami, w środowisku przebywania
podopiecznych. Wszystko po to, aby zmie-
nić na lepsze życie młodych ludzi oraz ich 
rodzin. Wśród działań skierowanych do 
dzieci i młodzieży znalazły się m.in.: zajęcia 
sportowe, artystyczne (malowanie murali, 
kręcenie filmów), a także tygodniowy obóz 
przetrwania. Dzięki udziałowi w tych inicjaty-
wach młodzi uczestnicy mogli rozwinąć więzi 
społeczne oraz uzyskać potrzebną im pomoc. 
Działania podjęte w obu miastach przynio-
sły oczekiwany skutek. Wiele młodych osób 
zdecydowało się kontynuować edukację, zapi-
sało się do lokalnej świetlicy lub rozpoczęło 
wolontariat w swojej społeczności. Miejskie 
władze oraz odpowiednie służby odnotowały 
spadek przestępczości i liczby osób sięgają-
cych po narkotyki.

Ełk jako jeden z prekursorów realizacji metody 
streetworkingu w Polsce podzielił się swoim 
doświadczeniem i wiedzą z litewskimi part-
nerami podczas szkoleń na temat pracy z tzw. 
trudną młodzieżą. Ponadto miasto odnowiło 
cztery miejskie podwórka oraz utworzyło 
nowe zieleńce i miejsca odpoczynku.

Pozytywna energia

Laureatem kategorii „Wzmocnienie pozy-
cji młodzieży na rzecz współpracy ponad 
granicami – 30 lat Interreg” został projekt 
„ENERGY@SCHOOL”. W przedsięwzięciu wzię-
ło udział 41 szkół podstawowych i średnich 
z siedmiu krajów: Polski, Słowenii, Niemiec, 
Węgier, Austrii, Chorwacji i Włoch. Wspól-
nym celem było zmniejszenie zużycia energii 
w placówkach. Jest to odpowiedź na nega-
tywne zmiany klimatyczne i wynikające z tego 
globalne ocieplenie. Obecne młode pokole-
nie jest tym, któremu najbardziej dotkliwie 
przyjdzie zmierzyć się ze skutkami kryzysu 
klimatycznego. Czy można temu zapobiec? 
„ENERGY@SCHOOL” pokazuje, że tak!

Więcej informacji dotyczących konkursu oraz wszystkich laureatów 
znajduje się na stronie  
www.ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards/
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Uczestnicy projektu „ENERGY@SCHOOL”

http://www.ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards/


Strażnicy energii

Z Bydgoszczy w projekcie uczestniczyło 
siedem szkół podstawowych i średnich. 
Placówki zostały wyposażone m.in. w lampy 
LED oraz systemy monitoringu i wizuali-
zacji zużycia energii. Oprócz rozwiązań 
technicznych ważną rolę odegrała eduka-
cja. Nauczyciele zyskali tytuły Starszych 
Strażników Energii. Wyjaśniali uczniom 
znaczenie ochrony środowiska oraz oszczę-
dzania energii elektrycznej i cieplnej. Młodsi 
Strażnicy Energii, czyli dzieci i młodzież, 
uczestniczyli w warsztatach. Następnie 
wprowadzali w życie ekologiczne nawy-
ki np. wyłączanie światła po opuszczeniu 
sali. Wychowankowie zrozumieli, że nawet 
takie niewielkie czynności mają pozytyw-
ny wpływ na klimat, a dalej – na poprawę 
jakości życia. – Dobre praktyki z poszcze-
gólnych szkół były przedstawiane na forum 
innych państw oraz na profilu facebooko-
wym projektu. Szkoły wzięły też udział 
w konkursie. Jego celem było oszczędzenie, 
jak największej ilości energii w odniesie-

Myślą przewodnią Interreg jest partnerska współpraca. Wymiana doświadczeń z innymi 
krajami pozwala spojrzeć na powszechne problemy z innej perspektywy. Tegoroczna 

edycja REGIOSTARS to zwycięstwo idei europejskiej współpracy. W trzech z pięciu kategorii 
konkursowych zostały nagrodzone międzynarodowe projekty Interreg, w tym jeden z polskim 

partnerstwem. Dodatkowo Nagrodę Publiczności zdobyło polsko-litewskie przedsięwzięcie. 
Szczególnie cieszy wygrana w kategorii jubileuszowej, ponieważ w 2020 roku obchodzimy 30 

rocznicę istnienia programów Interreg. 
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niu do swojej bazowej konsumpcji. Wizyty 
studyjne podczas trwania projektu umoż-
liwiły poznanie uczniów i sprawdzenie ich 
w roli gospodarzy oraz strażników energii – 
powiedziała pani Katarzyna Szczublewska, 
Inspektor w Zespole ds. Zarządzania Ener-
gią Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Dzięki międzynarodowej współpracy 
i wymianie dobrych praktyk, udało się osią-
gnąć większość z założonych celów.  
– Partnerzy projektu zrozumieli, iż kwestia 
nieefektywnych energetycznie budynków 
szkolnych to problem powszechny. Nawet 
w wysoko rozwiniętych krajach takich jak 
Niemcy czy Austria. Rozwiązanie go nie jest 
zadaniem łatwym i wymaga współpracy na 
wielu płaszczyznach – wyjaśnia pani Kata-
rzyna. Inicjatywa „ENERGY@SCHO- -OL” 
zintegrowała dzieci i młodzież wokół tematu 
dbania o środowisko. Zainspirowała także 
nauczycieli oraz pracowników szkół do 
rozmów na temat wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii w placówkach.

Projekt „Teraz czas na zmiany” jest współfinansowany z programu Interreg Litwa-
Polska. Pomaga rozwijać współpracę na pograniczu polsko - litewskim. Partnerzy 

z obszaru wsparcia programu mogą realizować wspólne inicjatywy w tematach: środowiska 
naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego, zatrudnienia i mobilności pracowników, 

włączenia społecznego oraz poprawy działania administracji. 

Projekt „ENERGY@SCHOOL” jest współfinansowany z programu Interreg Europa 
Środkowa. Obszar wsparcia programu obejmuje Austrię, Chorwację, Czechy, Polskę, 

Słowację, Słowenię, Węgry, wybrane regiony Niemiec oraz Włoch. Partnerzy z tych krajów 
i regionów mogą współdziałać w zakresie innowacyjności i zwiększenia konkurencyjności, 

strategii niskoemisyjnych, zasobów naturalnych i kulturowych oraz transportu.
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Zwykle dzieci i młodzież radzą sobie 
z nowinkami technologicznymi lepiej 
od rodziców czy dziadków. To, co dla 
starszych pokoleń wydaje się skompli-
kowane, dla młodszych jest „normalne” 
i przychodzi im, ot tak – po prostu. 
Nauczyciele, którzy chcą wykorzystać 
ten potencjał u swoich uczniów, mogą 
wziąć udział w projekcie „Centrum 
Mistrzostwa Informatycznego”. 

Justyna Nasiłowska

Nowoczesne technologie towarzyszą 
nam już prawie na każdym kroku. Lapto-
py i smartfony to tylko początek długiej 
listy. Dziś również telewizory, sprzęty AGD, 
a nawet przystanki autobusowe są wypo-
sażone w funkcje „smart”. Nie sposób uciec 
przed postępującą cyfryzacją. Zamiast 
próbować to zrobić, czas przyznać, że im 
szerszy zasięg technologii, tym większy 

popyt na specjalistów z ich zakresu.
Program Polska Cyfrowa 2014-2020 daje 
szansę na przygotowanie młodych specjali-
stów na miarę potrzeb XXI wieku.

Dogonić przyszłość

Zmieniające się potrzeby rynku pracy 
zauważyli twórcy „Centrum Mistrzostwa 
Informatycznego” (CMI). Jest to projekt 
grantowy, który ma podnieść kompetencje 
kadry dydaktycznej oraz zaktywizować 
uzdolnioną młodzież. Partnerem Wiodącym 
jest Politechnika Łódzka. Realizuje projekt 
we współpracy z Akademią Górniczo-
Hutniczą w Krakowie, Politechnikami: 
Gdańską, Warszawską i Wrocławską 
oraz stowarzyszeniami: Cyfrowy Dialog 
i I love Math. Razem postanowili zadbać 
o kompetencje i sprzęt dla nauczycieli, którzy 
poprowadzą koła informatyczne dla uczniów.  

Od pasji do mistrzostwa

Kreatywne warsztaty dla nauczycieli
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Uczniowie - najważniejsi uczestnicy 
projektu.

Projekt „Centrum Mistrzostwa  
Informatycznego” będzie realizowany  
do 31 grudnia 2023 roku. 42 mln złotych 

dotacji unijnych, to suma  
z której skorzysta 1 500 nauczycieli 

prowadzących koła informatyczne  
i 12 000 uczniów, którzy będą  

w nich uczestniczyć. Więcej informacji 
znajdziesz na stronie projektu

www.cmi.edu.pl.
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Zajęcia dodatkowe zachęcają młodzież 
do rozwijania zainteresowań związanych 
z algorytmiką i programowaniem. Przy 
odpowiednim wsparciu uczniowie mają 
szansę przekuć hobby w naukową pasję.  
Tę z kolei – w źródło dochodu. – Zbudowanie 
takiego projektu to wyzwanie, a jednocześnie 
nasz cywilizacyjny i społeczny obowiązek 
– wyjaśnia Rektor Politechniki Łódzkiej 
w kadencji 2016 – 2020, prof. dr hab. inż. 
Sławomir Wiak – Warto, aby jak najwcześniej 
zacząć wyławiać talenty informatyczne 
i wspierać je, gdy zaczynają się pojawiać. 
Jesteśmy cały czas w dobie rewolucji cyfrowej 
i dlatego potrzebni są nam mistrzowie  
– dodaje.

Szkolenia i grant finansowy

Odbiorcami projektu są głównie nauczyciele 
informatyki i matematyki oraz pasjonaci 
algorytmiki i programowania. Uczestniczą oni 
w 288 godzinach szkoleń na jednej z uczelni 
partnerskich. Czekają na nich: wykłady, 
warsztaty i laboratoria, a przede wszystkim 
kontakt z innymi pedagogami. Według Beaty 
Chodackiej, koordynatora merytorycznego 
CMI z AGH, jest to pierwszy taki projekt od 
lat. Nową wiedzę i umiejętności nauczyciele 
niemal od razu wykorzystują w swoich 
kołach informatycznych. – Zmieniłam 
sposób prowadzenia zajęć – przyznaje 
Małgorzata Urbańska z ZSI w Kielcach – 
Zobaczyłam różne metody atrakcyjne dla 
uczniów i doświadczyłam, jak to może być 
ciekawe. – Poza szkoleniami uczestnicy 
projektu otrzymują grant finansowy. Mogli 
go przeznaczyć na zakup: prenumeraty 
naukowej, książek, oprogramowania czy 
zestawów klocków edukacyjnych, np. LEGO.

Więcej niż lekcje

Najważniejsi w projekcie są jednak uczniowie. 
To właśnie na aktywizację młodzieży uzdol-
nionej informatycznie stawia CMI. Uczniowie 
uczestniczą w kołach informatycznych, gdzie 
poszerzają swoje cyfrowe kompetencje. 
Rozwijają zainteresowania algorytmicz-
ne, programistyczne i robotyczne. Zdobytą 
wiedzę wykorzystują w praktyce np. w LIDZE 
(forma współzawodnictwa kół informa-
tycznych) oraz Zawodach Algorytmicznych 
i Projektowych. To świetna szansa, żeby 
poprzez współzawodnictwo i pracę w grupie 
zintegrować się z kolegami i koleżankami 
z zespołu. 

O tym, jak istotne dla rozwoju uczniów są 
dodatkowe zajęcia, mówi Barbara Halska, 
Nauczyciel Roku 2014, członkini Rady 
Programowej CMI – Możemy na nich skupić 
się nad rozwijaniem pasji młodych. (…) Dzię-
ki takim spotkaniom udaje się zbudować 
zespoły projektowe, które później osiągają 
sukcesy na arenie międzynarodowej – 
mówi. Tomasz Mikołajczyk, nauczyciel z SP 
nr 9 w Tarnowskich Górach, dodaje – Zachę-
cam innych do wzięcia udziału w projekcie. 
Jest to szansa rozwoju zawodowego i okazja 
dla uczniów, żeby postrzegać informatykę 
w nieco inny, nie typowo szkolny, sposób – 
podsumowuje.

Wykłady i szkolenia dla kadry 
dydaktycznej.
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Agnieszka Jastrząbek

„Obudź w sobie przedsiębiorcę”, to projekt 
wielkopolskiej firmy SENSE consulting. Polega 
na nauce bezrobotnych i biernych zawodowo 
jak założyć własną działalność gospodarczą. 
– Od lat zajmujemy się projektami 
aktywizacyjnymi. Pozyskujemy pieniądze 
z Funduszy Europejskich i wspieramy osoby 
bezrobotne, aby mogły powrócić na rynek 
pracy. W ten sposób ci ludzie zmieniają 
swoje życie i spełniają marzenia. – mówi 
Beata Stelmaszyńska, kierownik projektu – 
Współpracujemy z firmami, które przełamują 
stereotypy, wspieramy ekologiczne 
przedsiębiorstwa i promujemy innowacyjne 
rozwiązania – 
dodaje. 

Pomogliśmy 35 osobom poprzez:
• doradztwo
• bezzwrotną dotację na rozpoczęcie dzia-

łalności gospodarczej do 24 000 zł netto
• wsparcie pomostowe, czyli pieniądze na 

przetrwanie pierwszych miesięcy prowa-
dzenia własnej firmy

Kobieta na placu budowy

Wiele osób chciałoby pracować na własny 
rachunek, ale nie wie, od czego zacząć. Bez 
funduszy ciężko jest rozkręcić biznes. Pani 
Anna Jany od kilku miesięcy jest właściciel-
ką firmy, która przygotowuje tereny pod 
budowę. Zajmuje się również melioracją wód 
oraz wykaszaniem i odmulaniem rowów. 
– Z bezrobotnego ogrodnika stałam się 
mikroprzedsiębiorcą – wspomina pani Anna 
– aktualnie wykonuję zlecenie fitomeliora-
cyjne Wód Polskich, współpracuję również 
z Miejskim Zarządem Dróg. Dzięki pomocy 
Funduszy Europejskich mogłam kupić samo-
chód i zatrudnić dwóch pracowników na 
umowę o pracę. 

Cztery kobiety i cztery pomysły na 
biznes. W spełnieniu marzeń o własnej 
firmie pomogły Fundusze Europejskie. 
Poznajmy historie bohaterek  
i dziedziny, którym się poświęciły  
w pracy zawodowej. 

Sztuka samorozwoju
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– Uczestnictwo w projekcie „Obudź w sobie 
przedsiębiorcę” pozwoliło mi zakupić sprzęt 
i zdobyć pieniądze konieczne do prowadze-
nia działalności gospodarczej. – podkreśla 
pani Beata – Udział w programie dał mi 
również wsparcie w kontekście szkolenio-
wo-doradczym. Dotyczyło to zwłaszcza 
zmieniających się warunków związanych 
z pandemią. Poznałam innych przedsię-
biorców, mogliśmy wymieniać się wiedzą 
i doświadczeniem, a to dało mi szansę na 
rozwój. Uczestnicy uzyskali nie tylko wspar-
cie finansowe. Wzięli też udział w szkoleniu 
ABC przedsiębiorczości, indywidualnym 
oraz grupowym doradztwie biznesowym. 
Dotacje dodały mi odwagi. Doradcy byli 
stale obecni w projekcie, dzięki temu zawsze 
mogłam liczyć na ich wsparcie i otwartość. – 
dodaje pani Beata.

Okno na świat

Potrzeba rozwoju powoduje, że kobiety 
często poszukują nowego pomysłu na swoje 
życie zawodowe. Często jednak strach 
przed samodzielnością i wizja mniejszej 
stabilności zatrudnienia paraliżuje ich 
dalsze kroki. Z pomocy specjalistów od 
Funduszy Europejskich skorzystała pani 
Jolanta Sobieraj, która otworzyła Studio 
Dekoracji Okien. – Z wykształcenia i pasji 
jestem krawcową. Najpierw pracowałam 
w domu, szyłam firanki dla sklepu, a potem 
wzięłam udział w projekcie „Obudź w sobie 
przedsiębiorcę”. Bez tej pomocy nie miałabym 
szans na prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej. – mówi pani Jolanta – Praca 
sprawia mi teraz olbrzymią satysfakcję, 
mam dużo klientów i zamówień. Problem 
pojawił się podczas pandemii. Baliśmy się 
jej konsekwencji, ale poradziliśmy sobie 
znakomicie. Zaczęliśmy szyć maseczki 
i zorganizowaliśmy akcję charytatywną - był 
to strzał w dziesiątkę.  

Nadal się rozwijam i nareszcie czuję speł-
nienie zawodowe – dodaje. Uczestnicy 
programu, w tym pani Anna, wzięli udział 
w warsztatach i szkoleniach. Uzyskali także 
doradztwo w zakresie opracowania biznes 
planu oraz świadomego i samodzielnego 
prowadzenia firmy. 

Pomysł na modę

Przyszli przedsiębiorcy często zastana-
wiają się, gdzie szukać informacji na temat 
zakładania działalności gospodarczej czy 
wsparcia dla realizacji kreatywnych pomy-
słów biznesowych. Pani Beata Modrzyńska 
od zawsze marzyła o pracy w przemyśle 
modowym. Założyła firmę APORREI, dzięki 
czemu zmieniła swoją pasję w zawód.  

Zdjęcia Tatiana i Karol, Modelka Iza 
Bielawska, Selective,Stylizacja Agnieszka 
Paluszyńska, Włosy & Make-up Aga 
Brudny, Art Faces
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Uczestnicy czuli się bezpiecznie na 
każdym etapie działań. Dzięki temu 
nawet w obliczu zagrożenia uwierzyli we 
własne możliwości i nadal rozwijają się 
zawodowo. 

Ze sztuką do ludzi

Niecodzienną inicjatywą okazał się 
najem dzieł sztuki. W innych krajach 
Europy taka działalność funkcjonuje 
znakomicie od kilkudziesięciu lat. Pora, 
by zaczęła rozwijać się również w Polsce 
na szerszą skalę. Firmę ART-VIP prowa-
dzi od kilku miesięcy pani Magdalena 
Salewicz. – Byłam osobą bezrobotną. 
Teraz ART-VIP oferuje sprzedaż
i czasowy najem dzieł sztuki. Fundusze 
Europejskie umożliwiły mi realizację 
pasji oraz promocję polskich arty-
stów, malarzy, rzeźbiarzy, designerów 
i fotografów. – podkreśla i dodaje pani 
Magdalena – Moja firma powstała 
i funkcjonuje z miłości do sztuki. – 

Kobiety sukcesu

Coraz więcej kobiet zakłada własne 
przedsiębiorstwa. Powodem jest zwykle 
niechęć pracodawców do zatrudniania 
młodych matek, niewielka satysfakcja 
z wykonywanego zawodu na etacie 
czy brak szans na rozwój. Są też panie, 
które postawiły wszystko na jedną kartę 
i zdecydowały się w końcu realizować 
swoje pasje, a nie cudze wizje. Samoza-
trudnienie daje wolność od przełożonych 
i swobodę w decydowaniu o własnym 
rozwoju. Kobiety, które chcą zostać 
przedsiębiorcami, mogą liczyć na wspar-
cie z Funduszy Europejskich. Dzięki 
dotacjom tworzą biznes plany 
i zakładają własne firmy. Często jest to 
jednoznaczne ze spełnieniem ich marzeń.

Dekoracja okien Jolanta Sobieraj
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„Pozyskujemy pieniądze z Funduszy 
Europejskich i wspieramy osoby 

bezrobotne (..) W ten sposób ludzie 
zmieniają swoje życie i spełniają 
marzenia”. – Beata Stelmaszyńska, 
kierownik projektu „Obudź w sobie 

przedsiębiorcę”
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Aleksandra Sułek 

Pandemia nauczyła nas, że wiele spraw 
możemy załatwić bez wychodzenia 
z domu. Poznaliśmy nowe narzędzia do 
spotkań online, znacznie więcej zakupów 
robimy przez Internet. Są też wyzwania. 
Jednym z nich jest ilość informacji, które 
codziennie otrzymujemy. Jak się w tym 
odnaleźć? Przedstawiamy przepis na prostą 
komunikację. 

Prosty, czyli jaki?

Na świecie ten styl komunikacji znany 
jest jako „plain language”. Powszechny 
w administracji, np. amerykańskiej, 
szwedzkiej czy brytyjskiej. W Polsce gości 
od dekady. To nowy sposób komunikacji 
urzędów i firm, które stawiają na 
kompleksowe upraszczanie języka.  

Dzięki niej coraz więcej instytucji tworzy 
lepsze jakościowo teksty, pisma i różnego 
rodzaju dokumenty. Aby zrozumieć 
„prostojęzyczny” tekst, nie musimy mieć 
doktoratu. Prosty język jest zrozumiały, 
partnerski i dostępny. To styl posługiwania 
się językiem, który nikogo nie wyklucza. 
Jednocześnie, jest elegancki, konkretny 
i rzeczowy. W tekście napisanym prostym 
językiem nie znajdziemy zbędnej treści. Jest jak 
dobra herbata! Liczy się tylko esencja. 

„Dokonać kupna” to inaczej „kupić”

Stosujmy taki styl, aby nie utrudniać 
czytelnikowi lektury tekstu. „Niniejszym, 
przedmiotowy” – to popularne wciąż 
formalizmy. Nie piszmy, że „ufamy”, „że 
informujemy uprzejmie” czy „pragniemy 
nadmienić”. Nie „wychodźmy naprzeciw 
oczekiwaniom” ani niczego nie „podnośmy”. 
A już na pewno nie „dokonujmy” analizy, 
chyba że jej wynik może zmienić losy świata. 
„Dokonać kupna” to prościej „kupić”. Nasz 
styl pisania często wynika z nawyku czy 
przyzwyczajenia. Używamy zawiłych 
sformułowań, powielamy treści. Nie 
uświadamiamy sobie tego, że można inaczej. 
Aby to zmienić, wystarczy zastosować kilka 
zasad prostego języka. 

Eksperci od języka przekonują, że dzięki 
pisaniu tekstów prostym językiem wiele 
zyskujemy. Możemy oszczędzić czas, 
a nawet zyskać szacunek odbiorcy. 
Im prościej - tym lepiej! W tekście 
znajdziecie wskazówki, jak wykorzystać 
prosty język w swojej pracy i jak pisać, 
aby inni Was zrozumieli.

Prościej niż myślisz!
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Jak badać teksty? 

Jest kilka metod, aby ocenić trudność tekstu. 
Możemy używać bezpłatnych aplikacji takich jak 
Logios czy Jasnopis. Jeśli chcemy przeanalizować 
więcej tekstów i działać systemowo, możemy 
skorzystać z badań ilościowych czy jakościo-
wych. 
 
Do pojedynczych komunikatów użyteczne są 
też narzędzia, które przygotujemy samodziel-
nie i dopasujemy do naszych potrzeb. To tzw. 
„listy kontrolne”. Eksperci podpowiadają, jak je 
tworzyć.  

Na portalu Funduszy Europejskich umieścili-
śmy kilka wskazówek. Lider prostego języka 
potrzebuje różnych metod do upraszczania 
języka. Metody nie mogą być kosztowne czy 
skomplikowane. Powinny być przede wszyst-
kich dostępne, w zasięgu ręki i „szyte na miarę”. 
Codzienna służbowa korespondencja to również 
mejle. Ich styl może być naszą wizytówką. 
Zadbajmy, aby były eleganckie, proste i nowo-
czesne. Powinny być zawsze dopasowane do 
adresata. Każdy tekst da się skrócić o połowę, 
niezależnie od tego czy jest to pismo, dokument, 
formularz czy mejl.

Pisz do odbiorcy! 
Zanim zaczniesz, pomyśl kto przeczyta 
Twój tekst.

Dbaj o przyjazny ton 
i relacje w tekście! 
Używaj zamiennie: My / Państwo, My / Ty 
(w tekstach mniej formalnych).

Dbaj o strukturę! 
Architektura tekstu umożliwia nam 
szybki dostęp do najważniejszych 
informacji. Stosuj śródtytuły i  wyliczenia.

Twórz krótkie zdania! 
Do 15-20 wyrazów. W zdaniu pilnuj 
głównej myśli. Pisz krótko i konkretnie.

Pamiętaj o gramatyce 
(kto, robi, co)! 
Jak najczęściej stosuj czasowniki 
(pełnią rolę lokomotywy w tekście i go 
ożywiają). Nie używaj strony biernej, 
imiesłowów (np. -ący, - ąca) 
lub form bezosobowych.

Unikaj trudnego słownictwa lub 
wyjaśnij go w tekście! 
Zapomnij o archaizmach i patosie. 
Dbaj o poprawność językową.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Prosto i kropka, 
czyli jak stosować prosty język

 

Rysunek z najnowszej kampanii 
„Prosty język na wesoło”, która 
startuje w połowie stycznia
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Chcesz wiedzieć więcej? 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
/prosty_jezyk

www.gov.pl/web/sluzbacywilna/
prosty-jezyk

17 grudnia 2020 r. Szef Służby Cywilnej podpisał zalecenie w sprawie upowszechniania 
prostego języka. To oznacza, że urzędy będą upraszczać swoją komunikację. 

Wierzymy, że język Funduszy Europejskich 
może być przyjazny, przejrzysty i nowocze-
sny!

Prosto i kropka!

W ministerstwie edukujemy, szkolimy 
i promujemy upraszczanie języka unijnych 
dotacji. Prowadzimy działania pod hasłem 
„Prosto i kropka”. Materiały są dostępne 
na portalu Funduszy Europejskich. Można 
stamtąd pobrać nasze publikacje, obejrzeć 
wideoblogi czy efekty kampanii „Prosty język 
na wesoło”. Jeśli chcecie pochwalić się dobrą 
praktyką związaną z upraszczaniem języka 
Funduszy Europejskich lub otrzymywać nasz 
newsletter, napiszcie do nas:  
prosty.jezyk@mfipr.gov.pl

Czy język Funduszy Europejskich jest 
prosty? 

Język funduszowy bywa skomplikowany. 
„Certyfikacja, kryteria, kwalifikowalność 
wydatków” to przykłady trudnych pojęć. 
Pewnie nie da się ich zupełnie wyeliminować. 
Są jednak sposoby na to, aby je „oswoić”. 
Czy urzędnik może posługiwać się prostym 
językiem? W instytucjach, które zajmują się 
Funduszami Europejskimi działa sieć liderów 
prostego języka. Edukują i upowszechniają 
zasady prostej polszczyzny w swoich urzę-
dach, tworzą standardy językowe i zachęcają 
pracowników do ich stosowania. Urzędy 
aktywnie ze sobą współpracują, wymieniają 
się doświadczeniami, materiałami, ale także 
kompetencjami w zakresie prostego języka. 
Od 2018 r. kolejne instytucje zobowiązują 
się do przestrzegania „Deklaracji na rzecz 
upraszczania języka”. Jest wśród nich Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju, które uprościło 
dokumentację w konkursie „szybka ścieżka” 
(program Inteligentny Rozwój). Dzięki zasto-
sowaniu prostszego języka i nowej szacie 
graficznej dokumenty stały się łatwiejsze 
w odbiorze.

Inną instytucją, w której od kilku lat działają 
liderzy prostego języka, jest Mazowiec-
ka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych. Zatrudnieni w niej urzędnicy 
uprościli już pisma dotyczące oceny wnio-
sków o dofinansowanie. Teraz przyszła 
kolej na prostszy język w regulaminie 
funduszowego konkursu, który dotyczy 
kompleksowego wsparcia usług ekonomii 
społecznej. Gratulujemy!  
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Departament Promocji Funduszy 
Europejskich

Cyfry i skróty to nie żaden szyfr dla 
wtajemniczonych. To po prostu rodzaj 
pewnej klasyfikacji, pokazujący, na który 
z obszarów przeznaczone są dane środki. 
Pokażemy Wam, jak rozgryźć te pozornie 
trudne oznaczenia. Od tej pory kręte mean-
dry funduszowych skrótów nie będą już 
miały przed Wami tajemnic!

POIR, POPW, a może POIiŚ?
  
Zaczniemy od końca, czyli od skrótów 
(a właściwie skrótowców). To po prostu skró-
cone nazwy poszczególnych funduszowych 
programów. Cały system unijnych funduszy 
skonstruowany jest w ten sposób, że każdy 
z programów wspiera różne obszary. Dlatego 
jeżeli szukacie dofinansowania, wiele może 
Wam powiedzieć już sama nazwa programu.

Nie potrzebujesz Enigmy, czyli łamanie 
funduszowego szyfru czas zacząć

Czas wrócić na początek, czyli do 
tajemniczych funduszowych cyfr. O co z nimi 
chodzi? O to, że każdy z funduszowych 
programów ma wspierać konkretne obszary, 
które wskazaliśmy w tabelce powyżej. 
Przy każdym z programów przypisano 
ich jednak kilka. Dlatego podzielono je na 
tak zwane osi priorytetowe. To kolejna 
skomplikowana nazwa, pod którą kryje się 
prosta idea – to właśnie taki pojedynczy 
obszar, w którym w dodatku ściśle określono 
cele do osiągnięcia. W każdym z programów 
osie te (obszary) są ponumerowane. Czyli 
w tym konkretnym przykładzie cyfra 3 
oznacza po prostu 3 oś priorytetową / obszar. 
Nazwy tych osi zostały dobrane tak, by 
od razu wskazywały, na co zostaną w niej 
przeznaczone pieniądze. 

Pewnie nie raz szukaliście sposobu, 
by rozwinąć Wasze firmy. Być może 
trafiliście na Fundusze Europejskie: 
ktoś Wam o nich wspomniał, 
zobaczyliście ogłoszenie o konkursu 
w prasie, zajrzeliście na stronę. Ale dość 
prawdopodobne jest też, że napotkaliście 
oznaczenie typu „Poddziałanie 3.2.1 
POIR”. I nagle poczuliście się jak Jon Snow. 
Nie wiecie nic. 

Fundusze nie takie trudne, 

czyli kilka słów o funduszowym 

„szyfrze”
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POIiŚ - Program Infrastruktura 
i Środowisko
POIR - Program Inteligentny Rozwój 
POWER - Program Wiedza Edukacja 
Rozwój
POPC - Program Polska Cyfrowa
POPW - Program Polska Wschodnia
POPT - Program Pomoc Techniczna
RPO - Regionalny Program Operacyjny
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Zatem to kolejna podpowiedź, czy dany 
konkurs lub nabór wniosków jest odpowiedni 
dla Was. Weźmy pod lupę Program Inteli-
gentny Rozwój. Jego osie działania to: 

1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez 
przedsiębiorstwa.

2. Wsparcie otoczenia i potencjału przed-
siębiorstw do prowadzenia działalności 
B+R+I.

3. Wsparcie innowacji w przedsiębior-
stwach.

4. Zwiększenie potencjału  
naukowo-badawczego. 

Taki podział ułatwia zarządzanie unijnymi 
pieniędzmi, a potem rozliczanie ich i badanie, 
czy cele, które założyliśmy, zostały osiągnięte. 

Teraz czas na kolejne cyfry

Pierwsza cyfra to oś priorytetowa, czyli 
wspierany obszar. A co z kolejnymi?
Omawiane przez nas osie podzielono dalej: 
na działania, które dzielą się natomiast 
na poddziałania. Określają je dwa kolejne 
numery w tej klasyfikacji.Czyli w naszym 
przykładzie 3.2.1 POIR oznacza nic innego 
jak: oś priorytetową numer 3, działanie nr 
2 i poddziałanie nr 1. W każdym z progra-
mów działań i poddziałań jest bardzo dużo. 
Pokażemy to na przykładzie osi 3 Programu 
Inteligentny Rozwój, skoro wybraliśmy ją 
jako przykład. 

Gdzie szukać informacji, czyli kilka słów 
o szopach

W każdym z funduszowych programów 
przygotowano szczegółowe opisy wszyst-
kich osi w programie. Dokumenty te to 
„Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych”, 
zwane popularnie szopami.
Kiedy już znasz klasyfikację i sposoby, w jaki 
skonstruowane są funduszowe programy, 
z pewnością łatwo odnajdziesz w nich dzia-
łanie i poddziałanie, które Cię interesuje. 
Wszystkie te dokumenty znajdziesz na 
naszej stronie, w zakładce „Zapoznaj się 
z prawem i dokumentami”.

Kopia figury Herkulesa na brzegu  
Jeziora Wilanowskiego

https://www.funduszeeuropejskie.
gov.pl/strony/o-funduszach/

dokumenty/#/domyslne=1

Działanie 3.2 
Wsparcie wdrożeń 
wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 
Badania na rynek

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/domyslne=1
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/domyslne=1
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/domyslne=1
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Agnieszka Jastrząbek, Maksym Kilańczyk

Album „POIiŚ o przeszłości. Odkrycia arche-
ologiczne i paleontologiczne w trakcie 
realizacji projektów dofinansowanych ze 
środków unijnych” zawiera zdjęcia i opisy 
najciekawszych znalezisk. A właściwie tych 
z nich, które ujrzały światło dzienne podczas 
realizacji projektów współfinansowanych 
z Programu Infrastruktura i Środowisko. 
W wydanej publikacji autorzy wyjaśniają, 
pochodzenie poszczególnych znalezisk.
Prace archeologiczne zwykle kojarzą się 
z przestojami w realizacji inwestycji. Jednak 
ślady kulturalnego dziedzictwa, które odnaj-
dywane są na terenie budowy mają duże 
znaczenie dla historii Polski. Aby zopty-
malizować i przyspieszyć prace budowlane 
w takich okolicznościach, konserwatorzy 
zabytków otrzymują unijne dofinansowania.

Co się kryje pod polskimi drogami?

Sensacją archeologiczną na budowie auto-
strady A1 okazało się odkrycie pozostałości 
cmentarzyska elit państwa wczesnopia-
stowskiego. To jedyna tak prestiżowa 
nekropolia z czasów pierwszych władców 
Polski – Mieszka I i Bolesława Chrobrego. 
Kilkadziesiąt grobów oraz ich niezwykle 
bogate, unikalne wyposażenie zdziwiło 
i zachwyciło świat nauki. 

Natomiast przy budowie drogi ekspresowej 
nr S17, na odcinku Warszawa – Garwolin, 
natrafiono na pozostałości po umocnieniach 
z czasów I i II wojny światowej oraz wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 roku. Znaleziono 
tam przedmioty z życia codziennego żołnie-
rzy. Są wśród nich m.in. naparstek i igły do 
szycia, pudełko po paście do butów, a nawet 
para kobiecych kolczyków. 

Przeszłość schowana pod miastami

W Warszawie, podczas budowy drugiej 
linii metra, natrafiono na szczątki prehi-
storycznego ssaka – słonia leśnego. Wiek 
znaleziska oszacowano na 132 tysięcy lat. 
Ustalono też, że zwierzę miało ok. 4,5 metra 
wysokości i ważyło do 7 ton.

W Polsce stale rośnie liczba 
przedsięwzięć infrastrukturalnych. 
Spora ich część współfinansowana 
jest z Funduszy Europejskich. Przy 
realizacji takich inwestycji coraz częściej 
napotykamy na niezwykłe znaleziska 
archeologiczne. O tych najciekawszych 
możemy dowiedzieć się z wydanej 
niedawno publikacji. 

Budujemy nowe, 
odkrywamy stare
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W Krakowie, tymczasem, podczas budowy 
nowych odcinków sieci cieplnej, odkry-
to m.in. fragment nieznanej dotychczas 
ulicy. Znaleziono tam kosztowności, które 
świadczą o wysokiej randze tego miejsca. 
Wykopano m.in. ołowianą pieczęć przedsta-
wiająca papieża Pawła II, monety, srebrną 
i złotą biżuterię oraz bogato zdobione 
przedmioty codziennego użytku. Wielkim 
odkryciem były także pozostałości kościoła 
Świętego Krzyża benedyktynów słowiań-
skich z XIV w.

Natomiast renowacja Teatru Starego 
w Lublinie dała początek wielkim wyko-
paliskom. Ukazały one tajemnice historii 
symbolicznej stolicy wschodniej Polski. 
Zaczynając od pozostałości osady plemien-
nej, poprzez średniowieczne kamienice 
mieszczańskie, aż po zabudowę murowaną. 
Ciekawostką są ślady domów budowanych 
metodą szachulcową. Technika ta polega na 
wypełnieniu drewnianego szkieletu ścia-
ny gliną wymieszaną z sieczką i trocinami. 
W Polsce najczęściej występuje w Sudetach 
i na Pomorzu.

Dzieła sztuki

W 2016 roku Muzeum Okręgowe im. L. 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy rozpoczy-
nało prace konserwatorskie jednej ze swoich 
siedzib. Jego pracownicy nie przypuszczali 
wówczas, że dzięki remontowi powiększą się 
zbiory placówki. Podczas badań historycz-
no-architektonicznych zespół muzealnych 
konserwatorów odsłonił nieznane dotąd poli-
chromie, czyli wielobarwne ozdoby malarskie 
ścian, sufitów i sklepień. Jedną z nich, najlepiej 
zachowaną, okazała się scena z życia Jezusa 
– „Ostatnia wieczerza”. Malowidło ścienne 
wykonano w I połowie XVII wieku. Było to 
spore zaskoczenie dla archeologów, ponieważ 
sceny z „Ostatnią wieczerzą” z tamtego okre-
su są typowe raczej dla Włoch.

Pieczęć papieska odkryta podczas 
budowy nowych odcinków sieci cieplnej 
w Krakowie i Skawinie

A jakie historie kryją w sobie sochaczew-
ski park i warszawska Akademia Sztuk 
Pięknych? Dowiesz się z albumu:  
www.pois.gov.pl/album-archeo

Srebrna kaptorga służąca do 
przechowywania relikwii - najbardziej 
znany zabytek z wyjątkowego 
cmentarzyska w Bodzi.
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Miecz średniowieczny wydobyty z dna Odry

Podczas renowacji Bazyliki Ojców Domi-
nikanów w Lublinie badano wiele faz 
przekształceń kościoła z XIV wieku. Po prze-
sunięciu jednego z ołtarzy, pochodzącego 
z 1761 r., w nawie głównej konserwatorzy 
odsłonili m.in. twarz Matki Bożej. Zachowany 
częściowo układ postaci wskazał, że jest to 
fragment sceny Zwiastowania. Malowidło 
zostało wykonane na warstwie gotyckiego 
tynku i jest widoczne na wysokości ok. 3 m od 
poziomu posadzki. 

Okazuje się, że przy realizacji projektów infra-
strukturalnych oraz tych z sektora kultury, 
archeolodzy znajdują tysiące, a często setki 
tysięcy śladów naszej historii. Prace historyków 
nad takimi znaleziskami trwają jeszcze długo po 
ich odnalezieniu. Dlatego nie wszystkie z nich od 
razu trafiają do muzealnych gablot. Część jest 
jeszcze poddawana żmudnej konserwacji, a na 
ekspozycje innych brakuje pieniędzy w budże-
tach instytucji kultury. Możemy je jednak 
zobaczyć w albumie „POIiŚ o przeszłości”.  

W publikacji, która przeplata opisy nowo-
czesnych inwestycji infrastrukturalnych 
wraz z ich historią. Z pewnością warto do niej 
zajrzeć!

Poznaj też jakie tajemnice kryje park 
wokół Pałacu w Wilanowie oraz jak 

wyglądały luksusowe łaźnie w Łańcucie:  
www.pois.gov.pl/album-archeo.

Dekoracja malarska w Bazylice Ojców 
Dominikanów w Lublinie
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Zespół pasjonatów Interreg

Departament Współpracy Terytorialnej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Drodzy Czytelnicy!

Zapraszamy Was do zapoznania się z efektami unijnych programów Interreg, które od ponad 16 lat są realizowane 
w Polsce. W Europie jest to już 30-letnia tradycja. Z tych okazji przygotowaliśmy dla Was dwie niespodzianki. 

Na początek zabieramy Was w filmową podróż. Pięć różnych projektów i pięć prawdziwych historii, dla 
których wspólnym mianownikiem są programy Interreg. To krótka zapowiedź naszego najnowszego filmu. 
Pokazujemy w nim Interreg zarówno z perspektywy uczestników projektów, jak i beneficjentów. Bohaterowie 
z pasją opowiadają o swoich zainteresowaniach i codziennych wyzwaniach w pracy zawodowej. Bez unijnego 
dofinansowania realizacja takich projektów byłaby niemożliwa. 

Film to oczywiście tylko niewielki wycinek tego, co zyskali polscy beneficjenci. Oferta Interreg jest tematycznie 
zróżnicowana. Dzięki temu organizacje z sąsiadujących ze sobą krajów mogą wspólnie zrealizować unikalne 
i cenne pomysły w wielu dziedzinach życia. Kultura, edukacja, środowisko, turystyka czy innowacyjne 
rozwiązania to tylko część z obszarów, na które beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie.

W kilku minutach filmu pokazujemy też, że jedną z największych wartości Interreg jest współpraca. Dzięki 
takim programom możemy wspólnie z zagranicznymi partnerami skutecznie pokonywać istniejące bariery. 
Daje to wymierne korzyści i pozytywnie przekłada się na rozwój pogranicza i nie tylko. Zmiany na lepsze 
motywują mieszkańców do dalszego działania i podejmowania kolejnych ambitnych inicjatyw. Krótko mówiąc: 
międzynarodowa współpraca się opłaca. 

A teraz czas na przewodnik po najciekawszych międzynarodowych inicjatywach. Album „15 lat programów 
Interreg w Polsce” jest źródłem wiedzy o 12 programach, w których z powodzeniem uczestniczą polscy 
beneficjenci. Znajdziecie tu krótkie opisy 66 projektów z kilku dziedzin, atrakcyjne zdjęcia i dane statystyczne. 
A także portfolio osiągnięć 13 najbardziej aktywnych polskich beneficjentów, którzy skorzystali z unijnych 
pieniędzy. 

Trzeba przyznać, że wybór projektów do publikacji nie należał do najłatwiejszych. Dzięki współpracy ludzi 
i instytucji z międzynarodowych partnerstw udało się zrealizować wiele wartościowych inicjatyw. W publikacji 
mogliśmy pokazać tylko część z nich. Niech będzie to inspiracją dla wnioskodawców do realizacji nowych, 
ambitnych przedsięwzięć. 

Zachęcamy do lektury!

Podstawowa wersja
Wersja dostępna z audiodeskrypcją, tłumaczem migowym i napisami

Obejrzyjcie film i przekonajcie się sami!

Publikacja jest 
dostępna w wersji 
elektronicznej oraz 
papierowej, a także 
w języku angielskim.

https://www.youtube.com/watch?v=XTgyx3Q1XWA
https://www.ewt.gov.pl/media/96592/15_lat_programow_Interreg_w_Polsce.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XTgyx3Q1XWA
https://www.youtube.com/watch?v=O5uQaMpeNe4%0D
https://www.ewt.gov.pl/media/96592/15_lat_programow_Interreg_w_Polsce.pdf
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Siedziba Królów Polski 
z krużgankami, która dostała 
dofinansowanie m.in.na konserwacje 
architektury oraz tynków Dziedzińca 
Arkadowego.

a) Zamek Królewski na Wawelu
b) Zamek Królewski w Warszawie
c) Zamek Książ w Wałbrzychu

Miasto z najdłuższym molo nad 
Morzem Bałtyckim, które dzięki 
Funduszom Europejskim i pieniądzom 
z budżetu krajowego może pochwalić 
się przystanią dla około stu jachtów.

a) Kołobrzeg
b) Brzeźno
c) Sopot

Budowla wzniesiona przez Zakon 
Krzyżacki, obecnie siedziba dofi-
nansowanego przez Unię Europejską 
i budżet Polski muzeum historyczno-
-artystycznego.

a) Zamek w Malborku
b) Zamek w Królewcu
c) Kościół św. Jerzego w Kętrzynie

Kopalnia, która dawniej słynęła 
z produkcji soli, dziś pełni funkcje 
uzdrowiskową, rozrywkową 
i edukacyjną. Dzięki dotacji powstała 
w niej Trasa Turystyczna m.in. 
z jeziorami solankowymi i kaplicą.

a) Kopalnia Soli w Wieliczce
b) Kopalnia Soli „Solno” w Inowrocławiu
c) Kopalnia Soli „Kłodawa”

Jedno z ważniejszych miejsc kultu 
religijnego w Polsce. Centrum 
pielgrzymkowe katolików, które 
zostało m.in. zaadaptowane dla celów 
muzealniczych i wystawienniczych.

a) Wadowice
b) Jasna Góra
c) Kraków

Letnia rezydencja Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Kolejne 
wyjątkowe miejsce, które przeszło 
konserwację oraz remont zabytko-
wych pomieszczeń. 

a) Łazienki Królewskie
b) Pałac w Wilanowie
c) Zamek Królewski w Poznaniu

Zabytkowy Quiz  

z Funduszamii
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Projekt: 

Uruchomienie 
produkcji 
innowacyjnego 
produktu w postaci 
aktywnego, 
bezpiecznego 
przejścia dla 
pieszych

Dofinansowanie
w wysokości:
 
1 151 300, 00 zł.

Firma Euroasfalt

Fotorelacja z DOFE

Komiks – Funduś Europejski

Więcej na:
https://www.youtube.com/watch?v=ItI-I8HmlYI

https://www.youtube.com/watch?v=ItI-I8HmlYI
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