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„Miękkie” wyjście z Unii – bo taki termin ukuto, by nie doprowadzać
do wściekłości zwolenników Brexitu – może się więc okazać niczym
innym, jak tylko pozostaniem w niej. Możemy być spokojni o politycznosocjologiczno-psychologiczne szwindle, które będą użyte, by osiągnąć
ten cel. W tym Anglicy są mistrzami, bo to większość angielskiego
społeczeństwa była przeciw Unii, Walijczycy, a zwłaszcza Szkoci już
zdecydowanie mniej.
Referendalny charakter wyborów prezydenckich w USA a wcześniej
referendum w Zjednoczonym Królestwie dobitnie pokazały, że ten
instrument demokracji bezpośredniej jest bardzo niebezpieczny, nie
uwzględnia niuansów, opcjonalizmu w decyzjach, szarości. Czarno
– białe stawianie sprawy jest po prostu groźne i straszliwie wszystko
upraszcza. To przecież nikt inny, jak tylko sama Margaret Thatcher
mówiła, że referenda to narzędzia demagogów i dyktatorów.
Zadziwiającym zjawiskiem jest pojawienie się owej ciemnej, białej
masy słabo wykształconych mężczyzn, którzy przejawili niespotykaną
aktywność i to indywidualnie, bo przecież nie stworzyli powszechnej,
stałej formacji politycznej. Można przypuszczać, że większość ich
partnerek podziela ich zdanie i osąd rzeczywistości. A jest ona bardzo
jednoznaczna. Bogaci się bogacą, a biedni biednieją i jest ich coraz
więcej. Przy czym bieda nie musi oznaczać walki o chleb. Bieda jest
relatywna i jej poczucie dotyczy braku dostępu do bogactwa, sukcesu
i szczęścia. To rodzi frustracje i poczucie wykluczenia. Pcha na ulice.
A elity i media w swej arogancji zapomniały, że możliwości organizowania się wokół protestu są obecnie wręcz nieograniczone. Wystarczy
spojrzeć na stadionowe tłumy kiboli wymachujące smartfonami, zanim
wezmą do rąk kije i petardy.
Wniosek z tego taki, że nie wystarczy ludziom rzucić ochłap, potem
kolejny, by spacyfikować nastroje. Kiedy serwuje się im codzienną
papkę ze zblendowanych celebrytów, to trudno mieć pretensje, że
pan Józek, czy Franek wreszcie się wścieka, bo wie, że takie życie
to nie dla niego. I nie dla jego Zosi, czy Hani. Cywilizacja wpadła we
własną pułapkę. Jej gadżety zaczęły ją mordować. Oszalałe tempo
życia, pogoń za sukcesem i pieniędzmi wsparte najnowocześniejszymi
i powszechnie dostępnymi technologiami, jakie są dostępne nawet
skończonym tłukom i ogłupiałym dzieciom, musiały spowodować
przesilenie. Krótkotrwałe, bo chyba nikt nie ma złudzeń, że ciemna
biała masa weźmie na dłużej sprawy w swoje ręce.
Ale tak myśleli zwolennicy Hilary, i….
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Mijający rok 2016 z pewnością będzie
pamiętany przede wszystkim z powodu
dwóch wydarzeń – Brexitu oraz zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach
prezydenckich w USA. Mija pół roku od brytyjskiego referendum. 23
czerwca w Wielkiej Brytanii jak i 8 listopada w USA usłyszeliśmy głos
sprzeciwu wobec elit politycznych. To ponoć koniec pewnego porządku
politycznego. Tak sądzi wielu komentatorów na świecie, także i w Polsce.
Kwestie Trumpa na tych łamach możemy sobie darować, lecz sprawa
Brexitu zdaje się być łatwiejsza do analizy. Brytyjczycy to nacja – a piszę
te słowa z pełną świadomością znaczenia słowa ”brytyjskość” – która
przez wieki rządziła światem przede wszystkim dzięki pragmatyzmowi.
O ile więc Brexit pokazał, że w naszym życiu politycznym istnieją dwie
równoległe rzeczywistości, to już przyczyny zaistnienia takiego stanu
rzeczy nie są tak jednoznaczne. Często nazbyt prymitywnie zwykło się
uważać, że świat elit rządzących i wspierających je mediów jest całkowicie oderwany od problemów zwykłych ludzi. Po referendum w sprawie
Brexitu wielu ludzi poczuło, że ich głos naprawdę ma znaczenie. Głos
protestu został usłyszany. Problem w tym, że za tym protestem nie
poszedł żaden ruch polityczny. A zatem prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z dość prozaicznym przebiegiem wypadków.
O losie UK w UE zadecyduje brytyjski parlament, a tam, bez względu
na przynależność partyjną większość posłów jest za pozostaniem
Wielkiej Brytanii w UE. Obowiązuje ich przede wszystkim lojalność
wobec własnych wyborców – taka dziwna tradycja… Ale z drugiej
strony zwolennicy Brexitu mieli minimalną większość, a zatem posłów
obowiązuje także inna zasada – dbać o interes państwa. I tutaj pies
jest pogrzebany. Jeśli zwycięży pragmatyzm, a tak się stanie na pewno
to wielka Brytania w Unii zostanie. Tak, czy inaczej.
Smith, czyli Kowalski. Za wyjściem z Unii głosowali przede wszystkim biali, w średnim wieku i słabo wykształceni mężczyźni. To samo
było w odniesieniu do Trumpa. Można więc powiedzieć, że „white
power” święci tryumfy. Ale do czasu. Bardziej oświecone i jednocześnie
pogardzane elity już dawno wyliczyły, że fanaberia opuszczenia Unii
będzie bardzo kosztowna dla Zjednoczonego Królestwa. Demokracja ma jednak swoje granice i posiada mechanizmy obronne przed
samounicestwieniem – swoją drogą mniej demokratyczne, choć
zdroworozsądkowe. A więc odtrąbiony tryumf z Brexitu na Wyspach
i ze zwycięstwa ponoć anty establishmentowego Trumpa za Oceanem
mogą być krótkotrwałe. Populistyczne hasła szybko tracą swoją moc,
a ci antysystemowi szybciutko wchodzą w tryby systemu i sami stają
się nowymi elitami. Jakże jasno widać to choć by po naszym rodzimym przykładzie.
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NIE TYLKO DLA SAMORZĄDÓW
Z Rafałem Soją, Prezesem Zarządu TAURON Sprzedaż
– rozmawia Jacek Broszkiewicz
– Gorący od lat temat: partnerstwo publiczno-prywatne. Na
czym ono polega w relacjach pomiędzy samorządami a TAURONEM,
poważnym dostawcą energii, który ma ponad 5 milionów klientów
w całym kraju?
– Energetyka od lat współpracuje z samorządami. Taka ścisła współpraca dotyczy szczególnie majątku oświetleniowego, który sprzyja
rozwiązaniom partnerstwa publiczno-prywatnego, bo samorządy
mają coraz więcej infrastruktury ośwetleniowej. TAURON pracuje nad
kompleksowymi rozwiązaniami, które zapewnią jednostkom samorządu
terytorialnego zarówno serwis, modernizację jak i dostawę energii na
potrzeby oświetlenia ulicznego. Już teraz oferujemy samorządom inteligentne rozwiązania, które przygotowaliśmy przy wsparciu partnerów
technologicznych. Takie nowoczesne patenty nie tylko podnoszą poziom bezpieczeństwa, ale też wpływają na zmniejszenie zużycia energii
elektrycznej, a więc i obniżenie kosztów ponoszonych przez gminy na
cele oświetlenia ulicznego.
– A inne obszary współpracy?
– Nową platformą wspólnych działań TAURONA i samorządów jest
rozwój odnawialnych źródeł energii. Wiąże się to m.in. z regulacjami

dotyczącymi klastrów energetycznych, które zapisane zostały w ustawie
o OZE. Jako firma, która ma i kompetencje i zaplecze techniczne w tej
dziedzinie, oferujemy samorządom profesjonalną obsługę tego typu
przedsięwzięć. Jedną z naszych propozycji jest produkt TAURON Fotowoltaika. To oferta montażu paneli fotowoltaicznych na bardzo korzystnych
zasadach. Zachętą do skorzystania z oferty TAURON Fotowoltaika jest
fakt, że to propozycja usługi kompleksowej. Gmina może liczyć na doradztwo, przygotowanie projektu oraz dostawę i montaż kompletnego
systemu fotowoltaicznego, bo przy tej ofercie współpracujemy z firmami
partnerskimi, które mają ugruntowaną pozycję na rynku.
– Czy to oferta dla wszystkich gmin z całej Polski?
– Produkt TAURON Fotowoltaika przeznaczony jest dla klientów,
którzy korzystają z obiektów podłączonych do sieci TAURON Dystrybucja.
– Ale energię elektryczną sprzedajecie również gminom spoza
tego obszaru…
– Oczywiście i mamy tu duże sukcesy. Ostatnio wygraliśmy wiele
przetargów, w tym największe w Polsce, np. na dostawę energii dla
jednostek samorządu terytorialnego z Górnego Śląska. O skali przetargu

POLSKIE SAMORZĄDY W UE: KRAKÓW

REWITALIZACJA,
CZYLI ZAGOIĆ BLIZNY…
Z prof. Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Krakowa
– rozmawia Jacek Broszkiewicz
– Dla milionów gości odwiedzających rokrocznie Kraków jest
oczywiste, że miasto żyje i to bardzo intensywnie. Tymczasem od
lat dyskutowany jest program jego rewitalizacji, czyli przywracania
życiu sporych jego obszarów. Zakończyły się szerokie konsultacje
społeczne, wpłynęły setki propozycji w tej sferze, konkretne projekty. Na czym więc ma polegać rewitalizacja Krakowa, kto będzie
w nią najbardziej zaangażowany i po jakie środki samorząd miasta
sięgnie, by sfinansować konkretne zadania?
– W październiku 2015 roku uchwalona została ustawa o rewitalizacji, która wprowadziła fundamentalne zmiany w podejściu do tej
dziedziny funkcjonowania miasta. Najważniejszymi aspektami stały się
kwestie społeczne i ekonomiczne, w odróżnieniu od dotychczasowej
praktyki kładącej nacisk na zagadnienia związane z modernizacją infrastruktury technicznej, budynków i przestrzeni publicznych. Rewitalizacji
podlegają miejskie obszary kryzysowe i zdegradowane, a dokonuje się
jej przede wszystkim w kontekście społecznym, obejmując także inne
sfery jak: ekonomiczna, ekologiczna, jak również prawna i planistyczno-przestrzenna. Dopiero połączenie tych wszystkich działań pozwala
na przeprowadzenie skutecznego i efektywnego procesu rewitalizacji.
Zgodnie z wymaganiami formalno-prawnymi jesteśmy na etapie
aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa, powstającego
w dialogu z mieszkańcami, których uwagi i postulaty w sposób istotny
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mogą wpłynąć na jego kształt i treść. Element partycypacyjny przy
tworzeniu dokumentu, jak i konkretnych działaniach jest nie tyle obligatoryjny, co warunkuje osiągnięcie realnych efektów w długotrwałym
procesie zmian zmierzających w swej istocie do poprawy jakości życia
mieszkańców tzw. „gorszych dzielnic”.
Oczywiście rolą Miasta jest przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także realizacja odpowiednich działań w ramach kompetencji gminy.
Podstawę do prowadzenia rewitalizacji stanowi oczywiście budżet
Miasta, przy czym należy zauważyć, że obejmuje ona nie tylko projekty
mające w swej nazwie słowo „rewitalizacja”, ale przede wszystkim setki
przedsięwzięć i zadań realizowanych na co dzień, jako zadania własne
gminy – łączy je to, że wykonywane są na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
Program rewitalizacji zawiera także przedsięwzięcia dedykowane
temu procesowi w sposób szczególny – skoordynowane, kompleksowe
i wzajemnie uzupełniające się projekty w większej skali mają za zadanie
zainicjowanie lokalnych mechanizmów zmian. Te właśnie przedsięwzięcia
rewitalizacyjne mają znaleźć swe źródła finansowania w funduszach
unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czy
Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualizowany MPRK dostosowywany jest w pierwszej kolejności do wymagań Regionalnego Programu
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świadczy zarówno wolumen
zakontraktowanej energii – 903
GWh – jak i wartość zwycięskiej
oferty – 230 mln zł. Wspomnę
również o innych, dużych zamówieniach TAURONA, które
zdobyliśmy w przetargach ogłoszonych przez grupy zakupowe
z Lubina, Olsztyna i Szczecina.
Sumaryczny wolumen energii
elektrycznej pozyskanej w tych
trzech ostatnich przetargach
wynosi ok. 534 GWh. Zwycięstwa w największych przetargach potwierdzają, że oferta
TAURONA należy do najkorzystniejszych na rynku.
– No to teraz pomówmy
o konkurencji. Samorządy,
które ogłaszają przetargi na
zakup energii, wzrost konkurencyjności na tym rynku na
pewno cieszy. Niestety dość
W przetargach na zakup energii gminy coraz częściej stosują również pozacenowe kryteria wyboru oferty, np. zagwarantowapowszechne jest założenie,
nie dostaw energii wytworzonej w odnawialnych źródłach.
że o wygranej w przetargu
powinna decydować tylko najniższa cena zakupu energii. Tak było
– Doskonale znam tę sprawę. Z powodu nierzetelnego działania tej
m.in. w ponad 30 gminach w Opolskiem. W przeprowadzonym pofirmy blisko 10 tysięcy punktów poboru energii – w większości należących
stępowaniu przetargowym gminy te wybrały na dostawcę energii
do obiektów gminnych – przeszło zgodnie z prawem energetycznym na
firmę, która w czerwcu br. straciła możliwość świadczenia tej usługi.
tzw. umowy rezerwowe, w których obowiązują wyższe stawki za energię
cd. str. 6
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– Czy może Pan Prezydent omówić potrzeby tych części miasta,
które spełniają powyższe kryteria? Co jest możliwe do zrobienia
obecnie i jaka będzie główna idea przemian?
– Dokonano dogłębnej i szczegółowej diagnozy całego obszaru
miasta, z uwzględnieniem opinii mieszkańców, w oparciu o obowiązujące
kryteria prawne i merytoryczne. Zostały w ten sposób wyodrębnione
obszary zdegradowane wymagające interwencji. Są to strefy, na których jednocześnie zauważalny jest szereg negatywnych zjawisk przede
wszystkim o charakterze społecznym: niekorzystne zjawiska demograficzne w tym starzenie się lokalnych społeczności, wyższa niż średnia dla
Krakowa stopa bezrobocia, poziom ubóstwa powiązany z koniecznością
korzystania z pomocy społecznej, przestępczość – szczególnie wśród
młodych i młodocianych, wykluczenie społeczne, czy niski poziom
kapitału społecznego wyrażający się w zaniku więzi sąsiedzkich i braku
aktywności obywatelskiej.
Problematykę społeczną uzupełniają deficyty o charakterze przestrzennym – niedostatek funkcjonalnych przestrzeni publicznych, pogarszający się stan techniczny zasobów mieszkaniowych, ograniczenie
dostępu do infrastruktury społecznej oraz środowiskowych – zanieczyszczenie powietrza w wyniku tzw. „niskiej emisji”, niedostatek terenów
zielonych w obszarach o charakterze śródmiejskim.
Na tej podstawie podjęto decyzje o wyznaczeniu trzech podobszarów rewitalizacji , na których skoncentrowane zostaną działania miasta.
Pierwszy to Stare Miasto-Kazimierz, obejmuje Stare Miasto, Kazimierz,
Stradom oraz część Wesołej – do linii kolejowej. Jego łączna powierzchnia
wynosi 235 ha i zamieszkiwany jest przez 18,5 tys. stałych mieszkańców.
Drugi – Podobszar Stare Podgórze-Zabłocie, obejmuje Stare Podgórze oraz część Zabłocia – do linii kolejowej tzw. małej obwodowej.
cd. str. 8
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Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach którego wyodrębniona została 11 Oś Priorytetowa: Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej, dedykowana właśnie tym specyficznym celom.
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Nową platformą wspólnych działań TAURONA i samorządów jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Jedną z naszych propozycji jest produkt TAURON Fotowoltaika – podkreśla Rafał Soja, prezes zarządu TAURON Sprzedaż.

cd. ze str. 5

elektryczną. Tak więc samorządy, zamiast zaoszczędzić, poniosły straty
finansowe. Takie przypadki nie są odosobnione.
– Jak więc chronić przed niepewnymi dostawcami? Jak Pan ocenia poziom ryzyka, które biorą na siebie wójtowie, burmistrzowie,
prezydenci, ale także szefowie licznych instytucji otoczenia biznesu
i inni partnerzy instytucjonalni?
– Problem, o którym Pan wspomina, jest przejawem niedoskonałości
rynku zamówień publicznych, a w szczególności stosowania jedynie
kryterium cenowego. Konsekwencje takiego podejścia mogą być bardzo
dotkliwe, zwłaszcza w przypadku postępowań dotyczących dostaw
energii elektrycznej, bo przecież nie da się bez niej funkcjonować. Jak
podkreślają znawcy rynku energii elektrycznej i co potwierdza sytuacja
podmiotów, które musiały przejść na kosztowne umowy rezerwowe,
taka taktyka jest krótkowzroczna i bardzo ryzykowna. Często, zamiast
planowanych oszczędności, przynosi straty finansowe. Wprawdzie
prawo energetyczne zabezpiecza odbiorcom ciągłość dostaw w takich
przypadkach, ale za ryzyko wyboru niewłaściwego kontrahenta trzeba
płacić. Jednak coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego zaczyna rozumieć, że „przetarg organizowany jest w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej dla użytkownika, a nie najlepszej w świetle jakichś
obiektywnych kryteriów”. Taka interpretacja podana została w wyroku
Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 czerwca 2003 r. i wyraźnie podkreśla,
że można stosować pozacenowe kryteria wyboru oferty.
– Na przykład jakie?
– Pozacenowe kryteria wyboru oferty powinny odpowiadać na
specyficzne potrzeby konkretnej gminy czy innej jednostki samorządu
terytorialnego.
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– Czyli…
– Na przykład w wygranym przez TAURON przetargu na dostawę
energii dla grupy zakupowej z Lubina wyznaczone były dwa kryteria:
cena oraz uwzględnienie w ofercie energii z odnawialnych źródeł (OZE).
Startujący w przetargu wykonawcy musieli więc zaoferować nie tylko
korzystną cenę, ale również zagwarantować jak najwyższy procentowy
udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł w całkowitej ilości
energii oferowanej zamawiającemu. W ten sposób gmina, np. Lubin,
podkreśla, że stawia na ekologię nie tylko w wybranych obszarach, ale
wszędzie tam, gdzie może o tym decydować, a więc i w przetargach na
dostawę energii elektrycznej.
– Grupa TAURON dysponuje w pełni zintegrowanym łańcuchem
w zakresie dostawy energii, czyli od wydobycia surowców, poprzez
wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oraz ich dystrybucję
i sprzedaż. Ale to TAURON Sprzedaż, odbierając zapłatę za dostarczoną energię, jest końcowym ogniwem w łańcuchu zapewniającym
zaspokojenie jednej z najważniejszych potrzeb odbiorców. Jak ocenia
Pan poziom sprawności funkcjonowania Grupy Tauron w kontekście
świadczenia kompleksowej usługi dostawy energii elektrycznej?
– O to pytamy systematycznie naszych klientów. W latach 2011 – 2016
wartość wskaźnika zadowolenia klientów indywidualnych regularnie rosła
z poziomu 59% do 91%. Potwierdzeniem naszych działań zmierzających
do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług są nie tylko
opinie klientów, ale też liczne nagrody. Ostatnio TAURON otrzymał mi.in.
tytuł Lidera Informatyki w sektorze użyteczności publicznej za wzorowo
przeprowadzoną centralizację systemów bilingowych dla klientów
masowych, jedną z największych tego rodzaju operacji informatycznych w Europie. Nagradzane są również nasze produkty. Serwisant 24H
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dla prądu otrzymał Godło Quality International w 10. Edycji Programu
Najwyższa Jakość QI 2016, a Serwisant Gazowy 24H został wyróżniony
statuetką Innowatory WPROST 2016.
Oczywiście nie zamierzamy osiąść na laurach. Nowe kierunki rozwoju
określa strategia Grupy TAURONA na lata 2016 – 2025.
– Z przedstawianych przez TAURON informacji wynika, że do
podstawowych założeń tej strategii należą: zapewnienie stabilności
finansowej, inwestycje dopasowane do potrzeb rynku oraz rozwój
innowacji i budowanie długotrwałej, silnej relacji z klientem. Jakie
elementy tej strategii są najważniejsze dla spółki TAURON Sprzedaż?
– Najważniejsi są zawsze klienci. Tak jak do tej pory będziemy się
skupiać na zaspokojeniu ich oczekiwań związanych z ofertą sprzedaży
energii elektrycznej i gazu. Jednak w nowej strategii wyznaczyliśmy sobie
również dodatkowe cele. W 2025 roku zamierzamy uzyskać przynajmniej
25 proc. przychodów z nowej działalności.
– Jak zamierzacie to zrealizować?
– Podstawowe media energetyczne, które stanowią rdzeń oferty
produktowej TAURONA – czyli prąd, gaz, węgiel, ekogroszek i ciepło
sieciowe – wiążemy z urządzeniami oraz usługami dedykowanymi
różnym potrzebom klientów.
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produktem dobrze rozpoznawalnym wśród klientów biznesowych, bo
tu podstawą kontraktów są indywidualnie negocjowane zasady rozliczeń, a także sprzedaż produktów dopasowanych do potrzeb danego
przedsiębiorstwa. Klienci biznesowi mogą również skorzystać z produktu
„TAURON GAZ Giełda” opartego o rynkowe ceny paliwa gazowego oraz
oferty TAURON Multipakiet, czyli „energia z gazem razem”. Dla gospodarstw
domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw mamy wspomniane
już usługi Serwisanta Gazowego 24 H. Pracujemy nad wzbogaceniem
oferty naszych produktów gazowych, ale już teraz warto kupować gaz
od TAURON Sprzedaż. Jesteśmy konkurencyjni na tym rynku i oferujemy
klientom bardzo atrakcyjne ceny.
– Jak to jest możliwe?
– Korzystamy z efektu synergii, czyli angażujemy te same zasoby
i procesy, które służą nam przy sprzedaży energii elektrycznej. Takie
działanie wpływa na ograniczenie kosztów i pozwala integrować kontakt
z klientem wokół współpracy dotyczącej różnych mediów i usług, co
z naszej perspektywy jest bardzo pożądanym kierunkiem.
– Dziękuję za rozmowę.

Na przykład?
– Przedsiębiorca z sektora MSP oraz klient indywidualny, który kupuje
u nas prąd, wybierając dodatkowo usługę, np. Serwisanta 24H, ma gwarancję naprawy instalacji elektrycznej
do 4 godzinZWYCIĘZCÓW!
od momentu zgłoszenia.
WSPIERAMY
Usługa realizowana jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Naprawa
urządzeń elektrycznych wykonywana jest w czasie nie dłuższym niż 24
godziny od momentuTAURON
zgłoszenia sponsorem
w dni robocze. Analogiczną usługę
mamy dla klientów, którym sprzedajemy gaz. Biorąc pod uwagę to, że
VIVE TAURON Kielce –
nasza oferta cenowa na prąd i na gaz jest atrakcyjna, wybór pakietu usług
Pucharu
Ligi Mistrzów
dodatkowych jest dla zdobywcy
klienta korzystnym
rozwiązaniem.

2016 w piłce ręcznej.

– Tauron obecny jest również na rynku gazu. Wygrał przetarg
na sprzedaż paliwa gazowego zadzwoń
m.in. dla pod
Krakowskiej
numer Grupy Zakupowej Gazu. Głównym odbiorcą będzie Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Krakowie,
które
paliwo
gazowe
(opłata
jak zazamówiło
zwykłe połączenie
telefoniczne,
zgodnieto
z taryfą
operatora)
dla swoich kotłowni. Inni odbiorcy
szkoły,
przedszkola i żłobki
Gminy Miejskiej Kraków, a także muzea, domy pomocy społecznej
i domy kultury. W gaz od TAURONA zaopatrzone będą również
zapytajm.in.
konsultanta
obiekty w podkrakowskich gminach,
w Skawinie, Mogilanach
Punkcie
Obsługi
Klienta równie
i Świątnikach Górnych. Czy i na w
tym
polu macie
dla klientów
szeroką ofertę?
– Sprzedaż gazu rozpoczęliśmy w 2015 roku. Staramy się realizować
proces sprzedaży paliwa gazowego w modelu podobnym do handlu
energią elektryczną, ale oczywiste jest, że na obecnym etapie pracujemy
nad rozwojem tej oferty. Chcę jednak zaznaczyć, że TAURON Gaz jest już
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– Zmiany strukturalne w gospodarce spowodowały konieczność
dostosowania polityki w dziedzinie sprzedaży energii – nie tylko
elektrycznej – do nowej sytuacji. Znikły wielkie kolosy przemysłu
ciężkiego, natomiast pojawiła się ogromna masa podmiotów gospodarczych działających w sferze usług. Jaka jest oferta TAURON
Sprzedaż w odniesieniu do tej grupy firm? Jakie korzyści mogą one
czerpać z nawiązania współpracy z Wami?
– W przeorientowaniu polskiej gospodarki ze sfery produkcji na sferę
usług dostrzegliśmy szansę na rozwój naszej oferty. Mamy różnorodne
acji gazowej produkty zarówno dla mniejszych, jak i większych firm.
Podmiotom, które nie dysponują wyspecjalizowanymi służbami
energetycznymi, oferujemy nasze usługi specjalistyczne. Do tej linii
ek
produktów należą m.in. Pomiar, Monitoring, Oferta Specjalna LED czy
Taryfie
Kompensacja. Mamy też produkty ekologiczne, np. TAURON EKO Premium
i TAURON EKO Biznes. Tym klientom, którzy chcą zagwarantować sobie
możliwości zakupu energii elektrycznej po cenach odnoszonych do
notowań Towarowej Giełdy Energii, sprzedajemy np. produkt TAURON
Giełda i TAURON Giełda Prawa Majątkowe.
SIĘ WIĘCEJ:
Tak więc oferujemy naszymDOWIEDZ
klientom całą
gamę różnorodnych
ON nastąpi
usług.
Do
klienta
należy
wybór
tej,
która
najbardziej
mu odpowiada.
awie,
A jeżeli klient potrzebuje konsultacji, zawsze może liczyć na wsparcie
dedykowanego doradcy z TAURONA.
zamów na www.tauron.pl

Nowość
Serwisant gazowy 24H
dla firmy!
ZAMÓW RAZEM Z TANIM GAZEM
tauron.pl
Tauron oferuje przedsiębiorcom m.in. usługi serwisowe i specjalistyczne. Jedną
z nich jest Serwisant Gazowy 24 H.
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NAJWYŻSZE ŚWIATOWE
STANDARDY
Z dr Rafałem Świerczyńskim, Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego S.A. w Krakowie – rozmawia Jacek Broszkiewicz
– Śledząc ostatnie doniesienia medialne można odnieść wrażenie,
że krakowskie MPK S.A. rozwinęło na bardzo dużą skalę ofensywę inwestycyjną, zwłaszcza jeśli idzie o pozyskiwanie nowoczesnego taboru
dla komunikacji publicznej. Jest to niewątpliwy sukces, związany także
z pozyskaniem i wykorzystaniem pokaźnych środków unijnych. W jaki
sposób te inwestycje – jaki jest ich rzeczowy wymiar? – wpłyną na
funkcjonowanie organizmu miejskiego oraz komfort życia krakowian?
– Z myślą o mieszkańcach Krakowa w 2016 i 2017 roku MPK SA kupi
w sumie prawie 200 nowych autobusów, w tym 24 elektryczne i 12 hybrydowych. To rzeczywiście bardzo dużo. Nie byłoby to możliwe bez
wsparcia z funduszy Unii Europejskiej – 107 nowych autobusów zamówiliśmy w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,
gdzie dofinansowanie wynosi ponad 80 proc. Jesteśmy także w trakcie
zamówienia 50 nowych, niskopodłogowych tramwajów. Wszystkie te
inwestycje mają na celu poprawę komfortu podróży pasażerów. Każdy
nowy pojazd jest wyposażony w klimatyzację, nowoczesną informacje
pasażerską i automaty biletowe.

– W jakich sferach codziennego życia przedsiębiorstwa, którym
Pan kieruje, można odnaleźć przejawy innowacyjnego podejścia do
rozwiązywania problemów związanych z komunikacją publiczną
w Krakowie, w zapewnianiu najwyższego poziomu usług, co jest
niezmiernie ważne nie tylko z punktu widzenia komfortu mieszkańców, ale i milionów krajowych oraz zagranicznych gości rokrocznie
odwiedzających królewskie miasto?
– Bardzo zależy nam na komforcie naszych pasażerów. Staramy się,
aby pojazdy, które kupujemy były nowoczesne i zapewniały wszystkim
wygodną podróż. Dlatego też w naszych najnowszych, najdłuższych
w Polsce tramwajach „Krakowiak”, które dotarły do Krakowa w 2015 roku
znalazło się miejsce nie tylko dla osób niepełnosprawnych poruszających
się na wózkach czy rodziców podróżujących z małymi dziećmi w wózkach,
ale także specjalne miejsce dla rowerzystów, aby mogli bezpiecznie
przewieźć swoje rowery. W tych tramwajach jest także miejsce na bagaż
oraz zostały zamontowane gniazdka i porty USB, dzięki którym można
naładować smartfona.

POLSKIE SAMORZĄDY W UE: KRAKÓW
cd. ze str. 5

Na podobszarze o powierzchni 203 ha zamieszkuje 11,2 tys. stałych
mieszkańców
Trzeci to Podobszar „stara” Nowa Huta, obejmuje teren „starej” Nowej
Huty wraz z obszarem użytku ekologicznego Łąki Nowohuckie. Jego powierzchnia wynosi 399 ha i zamieszkuje go 47,3 tys. stałych mieszkańców.
Chcemy, aby te obszary Krakowa stały się z czasem tętniącymi życiem
dzielnicami, w których mieszkańcy mogą realizować swoje aspiracje,
w których mieszkańcy tworzą zaangażowane społeczności lokalne
pielęgnujące swą tożsamość i dorobek minionych pokoleń. Muszą to
być miejsca otwarte na dynamiczną i kreatywną przedsiębiorczość,
lecz zapewniające równocześnie godne warunki życia osobom będącym w potrzebie, a także miejsca, w których funkcjonalna, estetyczna
i bezpieczna przestrzeń publiczna integruje zrównoważone sąsiedztwa
zapewniające dogodne warunki do zamieszkania.
– Miasto, tak duże jak Kraków i o takim znaczeniu, zwłaszcza kulturowym, potrzebuje zapewne ciągłego polepszania infrastruktury
technicznej, tak, by zapewnić mieszkańcom komfort codziennego
życia w jego podstawowych wymiarach. Zaspokojenie tych potrzeb
ma oczywisty związek z planami rewitalizacyjnymi. W jakim zakresie
miejskie spółki komunalne włączą się w ten program, czy przewiduje
Pan Prezydent dla nich jakieś wyjątkowe zadania?
Zadania spółek w naturalny sposób kojarzą się w rewitalizacją, choćby
działalność MPEC, czyli budowa sieci ciepłowniczej w centrum miasta,
dzięki czemu poprawiamy jakość powietrza. Jednak patrząc na projekty
rewitalizacji, większa rolę odgrywają tutaj jednostki miejskie. Przede
wszystkim Zarząd Zieleni Miejskiej, zajmujący się przywracaniem do
życia zaniedbanych zieleńców i skwerów, z których będą mogli znowu
korzystać mieszkańcy i które przyczynią się do integracji społeczności.
Ważne zadania na także Zarząd Infrastruktury Sportowej, poprawiający
jakość terenów sportowych i aktywizujący tym samym młodych ludzi.
Nie mogę tez nie wspomnieć o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
tworzącym Centra Aktywności Seniora. Jak już wspominałem, nowoczesna
rewitalizacja to przede wszystkim kładzenie nacisku na rozwiazywanie
problemów społecznych, a nie po prostu inwestycje czy remonty.
– Z dużym opóźnieniem rozpoczyna się wdrażanie unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Znając Pański sceptycyzm
dotyczący sposobu funkcjonowania Polski i jej regionów w UE,
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chciałbym jednak zapytać o oczekiwania związane z możliwością
pozyskania pokaźnych funduszy, które można by przeznaczyć na
odbudowę obszarów kryzysowych i zdegradowanych w mieście.
– Jak już wspomniałem, przygotowujemy się do pozyskania funduszy na programy rewitalizacyjne z Osi Priorytetowej REWITALIZACJA
PRZESTRZENI REGIONALNEJ. Do podziału będzie 45 mln zł na 7 miast
Małopolski. Nie ukrywam, że chciałbym, aby ich duża cześć trafiła do
Krakowa. W sumie projektów na terenie Krakowa, które mogłyby był
realizowane ze środków na rewitalizację mamy zgłoszonych 167 o wartości ponad pół miliarda złotych. Nie są to jedynie projekty zgłaszane
przez miasto i jego jednostki, ale też przez wspólnoty mieszkaniowe,
instytucje kultury, organizacja społeczne, uczelnie czy przedsiębiorców.
Teraz jesteśmy na etapie ich weryfikacji, czy spełniają konieczne warunki.
Warto jednak zaznaczyć, że minimalny wymagany wkład własny przy
realizacji tych projektów wynosi 25 proc., więc nie wystarczy zgłoszony
pomysł, ale trzeba też we własnych budżecie wygospodarować swoją
część pieniędzy.
– I aby jeszcze pozostać przy tym wątku. Co Pan Prezydent
myśli o funkcjonowaniu UE w najbliższych miesiącach i latach, także
w kontekście trendów „exitowych” zapoczątkowanych przez wyjście
Wielkiej Brytanii z Unii. To nie jest tylko teoretyczne pytanie, ponieważ dotyczy także finansowych możliwości Wspólnoty w realizacji
jej celów i nakreślonych zadań. Chodzi przecież o to, że pieniędzy
dla beneficjentów po brexicie będzie mniej, niż zakładano i czeka
nas rewizja być może – programów operacyjnych, a to pociągnie za
sobą konieczność przeprowadzenia kolejnego rozdania funduszy
unijnych. Czy Kraków może na tym ucierpieć? Jak się tego ustrzec?
Myślę, że nie należy podchodzić do tej sprawy emocjonalnie. Od
dłuższego czasu mówimy głośno o tym, że należy się liczyć z faktem,
iż są to ostatnie lata tak dużego wsparcia finansowego UE dla naszego kraju. Właśnie dlatego Kraków w pierwszej kolejności zrealizował
najważniejsze, metropolitalne inwestycje, które zabezpieczają miasto
na przyszłość – mam tutaj na myśli przede wszystkim inwestycję w gospodarkę komunalną. Teraz przyszedł czas na drobniejsze inwestycje
poprawiające komfort życia w mieście, a to nie wymaga już jednorazowego wygospodarowania olbrzymich sum pieniędzy.
– Dziękuję za rozmowę
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Jak już wcześniej wspominałem obecnie jesteśmy w trackie zakupu 50
nowych tramwajów. Dwa z nich będą także wyposażone w innowacyjny
system autonomicznej jazdy, a pozostałe wagony będą miały instalację
umożliwiającą zamontowanie tego systemu w przyszłości. To rozwiązanie
ma umożliwić jazdę tramwajom w przypadku, gdy nie będzie możliwości
korzystania z sieci trakcyjnej. Może to dotyczyć m.in. takich sytuacji, gdy
na jakimś fragmencie trasy tramwajowej montowanie sieci trakcyjnej
zamocowanej na słupach trakcyjnych okaże się trudne w realizacji lub
będzie negatywnie wpływać na otoczenie (m.in. budynki mieszkalne).
Dodatkowo to rozwiązanie może też być wykorzystane w sytuacjach awaryjnych. Umożliwi m.in. przejazd tramwajom w sytuacjach, gdy zabraknie
napięcia w sieci trakcyjnej.

i nowoczesność taboru w komunikacji publicznej. Jakie miejsce na
liście Pańskich priorytetów zajmuje problematyka proekologiczna
i w jakich przedsięwzięciach, planach się ona przejawia?
– Ekologia jest dla nas niezwykle ważna. Inwestycje w nowoczesny
tabor autobusowy oprócz tego, że poprawiają komfort podróży pasażerom,
wynikają także z naszej troski o czyste powietrze w Krakowie. W naszych
planach jest kontynuowanie zakupu elektrycznych autobusów, tak aby
w 2020 było ich w naszym mieście ok. 50. Chcemy także, aby do 2020
roku w ścisłym centrum miasta kursowały autobusy wyłącznie z silnikami
spełniającymi normę emisji spalin minimum Euro 5. Cały czas zwiększamy
także liczbę nowoczesnych tramwajów z systemem rekuperacji, który
umożliwia wykorzystywanie energii wytwarzanej m.in. podczas hamowania.
– Władza przedsiębiorcza samorządów – a taki model coraz częściej
znajduje w Polsce zastosowanie – polega na tym, ze przedsiębiorstwom będącym własnością gmin daje się wolną rękę w poszerzaniu
zakresu ich działalności poza cele statutowe, służebne. Czy tego typu
inteligentne specjalizacje, związane także m.in. z ochroną środowiska, znajdują się w polu Pańskiego zainteresowania i mają wpływ na
strategiczne plany Spółki?
– Naszym podstawowym celem jest zapewnienie pasażerom bezpiecznej i komfortowej podróży tramwajami i autobusami. To dlatego staramy się
dbać o to, aby nasz tabor był coraz nowocześniejszy. Jednocześnie jednak
bardzo uważnie przyglądamy się wszystkim innowacyjnym rozwiązaniom
na rynku komunikacyjnym dotyczącym aspektu ekologicznego. W efekcie
to właśnie w Krakowie została uruchomiona pierwsza w Polsce regularna
linia obsługiwana autobusami elektrycznymi. Tylko w Krakowie funkcjonuje także specjalne stanowisko do
ładowania elektrycznych autobusów
za pomocą pantografu z sieci trakcyjnej. Systematyczne zwiększanie liczny
autobusów napędzanych silnikiem
elektrycznym oraz budowa kolejnych
stacji do ich ładowania w centrum
miasta jest jednym z naszych najważniejszych zadań na najbliższe lata.
– Dziękuję za rozmowę
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– Kraków jest także centrum metropolii, co z kolei oznacza, że
przedsiębiorstwa miejskie, służące mieszkańcom, mogą mieć otwartą
bramę dla proponowania swojej oferty sąsiednim gminom. Czy i jakie
plany ma w tej sferze MPK S.A.?
– Organizacja transportu w sąsiadujących z Krakowem gminach jest
w kompetencjach Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. MPK
SA jako przewoźnik obsługuje wszystkie połączenia w całej aglomeracji
krakowskiej, czyli oprócz Krakowa, także w 17 okolicznych gminach. Staramy się, aby wszyscy nasi pasażerowie, więc także mieszkańcy okolicznych
miejscowości mieli do dyspozycji nowoczesny i ekologiczny tabor. Warto
podkreślić, że to m.in. na liniach aglomeracyjnych kursują najnowsze autobusy z silnikami spełniającymi normę emisji spalin Euro 6, które dotarły
do MPK w lipcu 2016 roku
– Kraków należy do czołówki uropejskich miast o najwyższych
wskaźnikach zanieczyszczenia powietrza. Jest oczywiste, że poprawy w tym zakresie można się spodziewać poprzez wzrost znaczenia
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KTO PODZIELI KASĘ
W REGIONACH?
Jan Olbrycht – eurodeputowany
zasiadający w Komisji Budżetowej oraz
Komisji Rozwoju Regionalnego PE uważa,
że bardziej istotne od podnoszonej przez
polskich samorządowców opinii iż obecna
unijna perspektywa finansowa jest ostatnią, która oferuje im tak duże
pieniądze do zagospodarowania, a po jej zakończeniu „dobre czasy” się
skończą, jest to kto będzie dzielił pieniądze. Suma powinna być podobna,
tyle tylko, że jeśli ilość pieniędzy unijnych będzie stale spadać, a polskich
rosnąć, to trzeba się zastanowić, kto będzie prowadził ich dystrybucję
w regionach. To zależy od koncepcji, jaką przyjmuje się w danym państwie. W Polsce przyjęto bardzo odważną zasadę, że ogromna ilość
pieniędzy idzie do dyspozycji samorządów regionalnych i potem dalej
do samorządów lokalnych. To nie jest jednak wizja podzielana w wielu
krajach europejskich. Wręcz przeciwnie. W ogromnej części z nich to
jest sprawa bardzo scentralizowana. W Czechach praktycznie nie ma
programów regionalnych, są tylko programy rządowe. W Hiszpanii
drastycznie zredukowano fundusze regionalne, bo pochłaniały znaczną
część unijnych środków.

Dla Komisji Europejskiej nie jest ważne, czy tą sprawą zajmuje
się samorząd, czy nie, ale czy jest to robione skutecznie. A zatem ten
model, który obowiązuje obecnie w Polsce, nie jest stanem danym raz
na zawsze. To jest moment, w którym może nastąpić rewizja takiego
działania i dlatego warto ustabilizować system samorządowy. Wyraźnie
powiedzieć, kto i za co odpowiada, kto ma jakie kompetencje – a za tym
idą pieniądze. I nie ma znaczenia, czy to są pieniądze europejskie czy
krajowe. Bo dziś to mogą być pieniądze unijne, ale jutro mogą już być
krajowe. Ważne jest, kto będzie miał jakie zadanie, jeśli chodzi o inwestycje i zadania publiczne.
Czy pójdziemy drogą Republiki Czeskiej? To jest pytanie otwarte.
Można je rozpatrywać zarówno w kontekście centralizacji władzy
państwowej, jak i skuteczności wydawania unijnych pieniędzy. Jan
Olbrycht uważa, że kluczową będzie odpowiedź, czy tak daleko idąca
– jak w Polsce – decentralizacja funduszy jest korzystna. Czesi i Słowacy
stworzyli samorządy, dali im kompetencje, stworzyli władze wybieralne,
a programy tak czy inaczej zrobili centralne. Czy Polska pójdzie tą drogą?
Oprac: AS
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SKANDYNAWSKIE WZORCE W POŁUDNIOWEJ POLSCE

POCZWÓRNA HELISA POŁĄCZY
CZTERY WOJEWÓDZTWA
Łączyć firmy małe i duże korporacje, uniwersytety i ośrodki badawcze,
instytucje publiczne i organizacje pozarządowe; promować innowacyjność,
wspierać start-upy i tworzyć warunki zrównoważonego rozwoju, planować
i wdrażać politykę zielonego wzrostu. To najważniejsze zapisy misji South
Poland Cleantech Cluster – Klastra Czystych Technologii Południowej Polski, który powstał
ponad 2,5 roku temu w Krakowie na bazie NordicHouse
W lutym zeszłego roku udało nam się zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą South Poland Cleantech Cluster
z 30 udziałowcami. Podobne przedsięwzięcia na świecie działają na zasadzie tzw. potrójnej helisy [red. – partnerstwa trzech typów podmiotów:
prywatnych, publicznych i naukowych] i trzy rodzaje podmiotów: firmy
działające w obszarze cleantech, uniwersytety i urzędy, miasta, gminy.
My, dodając jeszcze organizacje pozarządowe (NGO), stworzyliśmy
helisę poczwórną. W skład klastra wchodzą zarówno firmy mikro, małe
i średnie, jak i duże koncerny, takie jak Rafako, mBank, Qumak, Bruk-bet
czy STMicroelektronics, uniwersytety (Jagielloński, Śląski, Ekonomiczny,
Rolniczy), AGH, Politechnika Krakowska, PAN, gminy – Gdów, Raciechowice
oraz organizacje typu NGO – np. Polska Sieć Energie Cités.
Cztery województwa Polski południowej: Małopolska, Śląsk, Podkarpacie i Świętokrzyskie, to łącznie 12 milionów mieszkańców i jeden
z największych regionów przemysłowych UE, o sporym kapitale intelektualnym (w tym naukowo – badawczym) i gospodarczym, które umiejętne wykorzystane pozwolą na stworzenie, w przyszłości, liczącego się
w świecie ośrodka innowacyjności w dziedzinie cleantech, czyli czystych
technologii. Pojęcie to w Polsce, w odróżnieniu od krajów zachodnich, nie
zakorzeniło się jeszcze na dobre w społecznej świadomości. W Europie
Zachodniej, szczególnie w krajach skandynawskich, coraz więcej firm
i instytucji zdaje sobie sprawę, jak wielką wagę mają działania, które
rozwijają i wdrażają procesy związane się m.in. z produkcją energii
odnawialnej (w Danii w roku 2015 aż 42,1% zużytej energii pochodziło
z elektrowni wiatrowych), redukcją eksploatacji zasobów naturalnych
i efektywniejszym ich wykorzystania i podnoszenia partycypacji ich
mieszkańców (smart citizens). Regiony zamierzają skoncentrować się
na rozwoju kapitału intelektualnego, nauki i badań, infrastruktury
(w tym transportowej), środowiska, rewitalizacji miast, współpracy transgranicznej, współpracy przedsiębiorstw (szczególnie MŚP) i promocji
własnej za granicą.
Misją Klastra jest także wsparcie zrównoważonego i zielonego wzrostu
regionu poprzez uczestniczenie w kreowaniu i realizowaniu włączającej polityki zielonego wzrostu, mogącej poprawić sytuację społeczną
mieszkańców, promującą odpowiedzialne gospodarowanie surowcami
naturalnymi i respektującą delikatną równowagę na naszej planecie.
SPCleantech stał się także mocnym motorem rozwoju gospodarczego
i promotorem innowacji na terenie Polski południowej poprzez tworzenie
aktywnego środowiska biznesowego dla przedsiębiorstw, zwłaszcza
MŚP we współpracy z instytucjami badawczymi, dostawcami, klientami
i konkurentami działającymi w tym samym obszarze geograficznym.
Działalność klastra skupia się na 5 podstawowych filarach:
– innowacje i przedsiębiorczość (m.in. poprzez zwiększenie komercjalizacji nowych produktów i technologii, wspieranie przedsiębiorczości
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i start-upów oraz stymulowanie dostępu do kapitału podwyższonego
ryzyka dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie ich działalności),
– kojarzenie i sieci b2b (łączy w procesie kojarzenia przedsiębiorstwa z uzupełniającymi się zasobami R&D, technologiami czy innymi
mocnymi stronami, które mają zamiar odkrycia wzajemnych korzyści
ze współpracy R&D czy partnerstwa biznesowego),
– coaching i mentoring (współpracuje z szeroką grupą doświadczonych trenerów i mentorów polskich i skandynawskich, którzy są
w stanie zaoferować swoją wiedzę w celu szybszej implementacji
zrównoważonych rozwiązań),
– testy i demonstracje (ułatwia dostęp do state-of-the-art instalacji
testowych i demonstracyjnych w regionie. Start-upy i firmy innowacyjne mogą wykorzystać te miejsca na prowadzenie R&D, budowanie
prototypów, czy testowanie istniejących produktów, które odpowiadają
zapotrzebowaniom rynku)
– międzynarodowy zasięg (działa aktywnie na rzecz współpracy
z międzynarodowymi ośrodkami wiedzy i sieciami, np. Scion, Park Naukowo – Technologiczny w Kopenhadze).
Uczestnictwo w klastrze daje członkom wiele korzyści, w tym:

możliwości konkurowania na arenie międzynarodowej,
integracja procesów produkcyjnych, dystrybucyjnych, zakupowych;
zapewnienie działań długoterminowych,
kształtowanie i wzmacnianie marki regionu jako centrum kompetencji w obszarze cleantech.
Wszystkie realizowane projekty i przedsięwzięcia, szczególnie te
z udziałem funduszy unijnych, wymagają sporego zaangażowania
finansowego, a klastry w Polsce nie są, w żaden sposób wspierane
finansowo (możliwość taka istnieje tylko dla KKK – Krajowych Klastrów
Kluczowych). Aby klaster mógł prawidłowo funkcjonować i rozwijać się –
musi posiadać swoją strukturę organizacyjną, pracowników, lokale wraz
z wyposażeniem, a to wszystko kosztuje. Owszem, są składki członkowskie
(ich wysokość zależy od wielkości firmy czy instytucji) ale to nie jest
wystarczające. Dlatego SPCleantech angażuje się w projekty międzynarodowe we współpracy zagranicznymi uniwersytetami, instytucjami
badawczo-naukowymi i partnerami biznesowymi, prowadzi szkolenia,
warsztaty i organizuje spotkania matchmaking i business mixers dla
firm członkowskich. Członkami klastra są także firmy zagraniczne, które
dopiero planują wejście na rynek polski.
Jedną z ostatnich inicjatyw SPCleantech jest stworzenie we współpracy z KIC InnoEnergy (agenda Komisjii Europejskiej) Pre Acceleration
Point, którego zadaniem jest wspieranie polskich start-upów. SPCleantech buduje i wspiera rozwój aktywnego środowiska start-upowego,
zwłaszcza dla start-upów we wczesnej fazie pomysłu i wypracowywania
modelu biznesowego. Celem warsztatów prowadzonych przez klaster
jest przekazanie doświadczeń polskich i skandynawskich mentorów

SKANDYNAWSKIE WZORCE W POŁUDNIOWEJ POLSCE
do polskich start-upów i coachów. SPCleantech współpracuje z grupą
doświadczonych mentorów z Danii, Finlandii i Szwecji.
Celem programów Pre Accelerator jest wzmocnienie pozycji młodych
innowatorów poprzez przekazanie im cennych narzędzi oraz informacji
potrzebnych do wdrożenia innowacyjnych pomysłów. Programy te są
również efektywną metodą podnoszenia świadomości lokalnej społecz-
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ności w zakresie przedsiębiorczości i promowania przedsiębiorczego
sposobu myślenia.
1 lipca tego roku South Poland Cleantech Cluster został nagrodzony certyfikatem Bronze Label Certificate przyznawanym przez
inicjatywę European Cluster Excellence jako wyraz uznania za
zaangażowanie i profesionalizm klastra. SPCleantech może korzystać z tego certyfikatu wraz z etykietą przez okres dwóch lat oraz
wykorzystywać wyróżnienie do swoich działań marketingowych.

Janusz Kahl*
Managing Director
South Poland Cleantech Cluster
*Janusz Kahl jako jedyny w świecie pełni funkcję Konsula Honorowego aż czterech skandynawskich państw: Danii, Szwecji, Finlandii I Islandii

PLATFORMY WSPÓŁPRACY BIZNESU

CZY REGULOWAĆ RYNEK
GOSPODARKI DZIELENIA SIĘ?
Rozmowa z Barbarą Burytą – Kierownikiem projektu Sharing Skills
w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy/collaborative-economy_en
– Gospodarka dzielenia się stwarza problemy prowadząc do zacierania się różnic między profesjonalnym a nieprofesjonalnym świadczeniem usług, wydaje się wobec tego zasadne wprowadzenie regulacji
zapewniających osiąganie określonych standardów. Dotyczą one m.in.
kwalifikacji osób świadczących usługi. W tym zakresie zostały podjęte
działania zmierzające do zdiagnozowania sytuacji i zaproponowania
zasad akredytacji.
Działanie są realizowane w ramach projektu pn. “Increasing the labour
market relevance of VET provision and reducing skills mismatches and
shortages in the new booming „Sharing Economy” sector”. Projekt jest
finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.
Zakończono pierwszy etap – opracowanie raportu badawczego.
Jest dostępny na witrynie projektu.

– Kiedy można oczekiwać propozycji rozwiązań?
– Przedstawienie propozycji systemu akredytacji i dedykowanych im
szkoleń w formie webinariów jest przewidziane na październik 2017 roku.
Rozmawiał: Jacek Broszkiewicz
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– W czerwcu br. Komisja Europejska przedstawiła „Europejski
program na rzecz gospodarki dzielenia się”. Kluczowym pytaniem,
zawartym w dokumencie, a skierowanym zarówno dla władz, jak
i podmiotów gospodarczych, jest to, czy – a jeżeli tak – to w jakim
stopniu, zgodnie z obowiązującym prawem UE, platformy współpracy
i usługodawcy mogą być objęci wymogami dotyczącymi dostępu
do rynku. Wymogi te mogą obejmować obowiązek uzyskania
zezwolenia na prowadzenie działalności, licencji lub spełnienia
wymogów minimalnych dotyczących norm jakościowych. W tym
kontekście moje pytanie jest następujące: czemu ma służyć regulowanie działalności w gospodarce dzielenia się?

￼ Materiał został zrealizowany
przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Tekst odzwierciedla
jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności
za jej zawartość merytoryczną.

www.sharingskills.eu

Termin „gospodarka dzielenia się” oznacza modele prowadzenia działalności, w których działalność odbywa się dzięki
pośrednictwu platform współpracy, tworzących ogólnie dostępny
rynek czasowego korzystania z dóbr lub usług, często dostarczanych przez osoby prywatne. Gospodarka dzielenia się obejmuje
trzy kategorie uczestników: (i) usługodawców dzielących się
swoimi dobrami, zasobami, czasem lub umiejętnościami – mogą
to być osoby fizyczne oferujące usługi okazjonalnie („peers”) lub
usługodawcy zawodowo zajmujący się świadczeniem usług („profesjonalni dostawcy usług”); (ii) użytkowników powyższych usług;
oraz (iii) pośredników łączących – za pośrednictwem platformy
internetowej – dostawców z użytkownikami i ułatwiających transakcje między nimi („platformy współpracy”). Transakcje w ramach
gospodarki dzielenia się nie wiążą się zwykle z przeniesieniem
własności i mogą być dokonywane odpłatnie lub nieodpłatnie.
(Źródło: „Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się”)
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SATYSFAKCJA Z DOKONAŃ,
ŚWIADOMOŚĆ CELÓW
Niedługo minie 20 lat od powstania jednego z najstarszych euroregionów w Polsce. Ważne impulsy współpracy pojawiły się na przełomie
lat 80. i 90. w związku z przemianami demokratycznymi jakie miały
miejsce w tym okresie w Polsce i w Republice Czeskiej. Potwierdzeniem
tych przemian było m.in. nawiązanie przyjaznej współpracy pomiędzy
samorządami miast i gmin przygranicznych oraz inicjatywa publikowania
(od 1989 r.) przez Wydawnictwo Ziemia Kłodzka i Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką ponadgranicznego miesięcznika „Ziemia Kłodzka
– Od Kladskéhopomezi – Glatzer Bergland” i coroczna organizacja (od
1990 r.) Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Podobne podejście i dążenie do współpracy transgranicznej można było
zaobserwować w latach 1993-1994 w części „rdzennej” regionu Sudeckiego.
Współpraca gmin pogranicza polsko-czeskiego Ziemi Kłodzkiej przybrała
formę współdziałania w ramach powołanego formalnie na konferencji
roboczej w Nowej Rudzie 29 marca 1994 roku Stałego Regionu Współpracy
Polsko-Czeskiej.

Szczeliniec Wielki – Małpolud, Gmina Radków
Do 1994 roku przedstawiciele samorządów lokalnych akcentowali
swoje odmienne podejście niż w typowych procesach „euroregionalizacji”
współpracy transgranicznej, która miała polegać, ich zdaniem, na specyfikacji
dziedzin i form współpracy przygranicznej z jednoczesnym określeniem ich
realizatorów oraz terminów wykonania, z pominięciem zbędnej instytucjonalizacji, czyli tworzenia struktur euroregionu.
Od 1994 roku w kręgach samorządowych strony czeskiej i polskiej
zmieniono poglądy na formę współpracy i zaczęto rozważać potrzebę
utworzenia Euroregionu pod nazwą „Glacensis”. Nazwa Euroregion Glacensis
ma historyczny rodowód i wywodzi się ze średniowiecznego łacińskiego
określenia Kotliny Kłodzkiej. W dniu 5 grudnia 1996 roku w Hradec Králové
podpisano Umowę Ramową o utworzeniu euroregionu pod nazwą Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – „Euroregion Glacensis”
W ujęciu chronologicznym był to ósmy na granicach Polski i drugi na
pograniczu czesko-polskim obszar współpracy transgranicznej. Wcześniej
powstały euroregiony: Nysa, Karpacki, Sprewa-Nysa-Bóbr, Pro Europa Viadrina, Tatry, Bug i Pomerania. Euroregion Glacensis jest jednym z szesnastu
funkcjonujących na granicach Polski euroregionów i jednym z sześciu na
pograniczu polsko-czeskim.
Celem Euroregionu jest rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny obu
części euroregionu. Współpraca przekraczająca granice pomaga w łagodzeniu negatywnych uwarunkowań, jakie powstają w regionie w związku
z istnieniem granic. Niweluje skutki peryferyjnego położenia obszarów
przygranicznych i przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkającej
tu ludności praz wpływa na wszystkie sfery życia mieszkańców: kulturalne,
społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne.
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Polska część Euroregionu Glacensis obejmuje 34 gminy i 4 powiaty:
kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski i świdnicki. Po czeskiej stronie członkami
jest 109 miast i gmin oraz trzy kraje: kralovehradecki, pardubicki i ołomuniecki.
W dwudziestoletniej działalności Euroregionu Glacensis dużą rolę odegrały
programy pomocowe Unii Europejskiej. Pierwszym historycznym programem
na rzecz wspierania rozwoju współpracy transgranicznej na polsko-czeskim
pograniczu był Program Phare: jak Phare Credo w latach 1997 – 2000, tak
Phare CBC w latach 1999 – 2003. Program Phare CBC ukierunkowany był
przede wszystkim na wspieranie dużych projektów inwestycyjnych, jednak
dofinansowywano także małe projekty nieinwestycyjne typu people-to-people
w ramach tzw. Wspólnego Funduszu Małych Projektów, obejmującego alokację
w wysokości 10% programu. W latach 2004-2006 na pograniczu polsko-czeskim
realizowano Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA, w ramach którego
realizowane były zarówno projekty inwestycyjne w dziedzinie transportu,
środowiska naturalnego, turystyki, wspomagania przedsiębiorczości, jak też
projekty nieinwestycyjne ukierunkowane na rozwój współpracy i budowania
struktur sieciowych podmiotów sektora publicznego. Elementem programu
był również Fundusz Mikroprojektów, którego alokacja wynosiła 15% programu. Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA zakończono w 2008
roku. Wsparcie Unii Europejskiej w kolejnym okresie budżetowym realizowano
za pośrednictwem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska w latach 2007-2013. Finansowo
znacznie zasobniejszy program wspierał
projekty inwestycyjne
w dziedzinie dostępności transportowej,
ochrony środowiska,
profilaktyki zagrożeń,
przedsiębiorczości, turystyki oraz edukacji.
Środki przeznaczono
także na współpracę terytorialną instytucji publicznych, wspieranie
działań społecznych,
kulturalnych i edukacyjno-rekreacyjnych.
Także ten Program
obejmował bardzo
popularny wśród wnioskodawców instrument
w postaci Funduszu Mikroprojektów, którego
alokacja wynosiła 20%
programu.
Programy współ- Wieża widokowa w Suszynie w Gminie Radków
pracy transgranicznej wybudowana w ramach projektu Miejsca pełne
mają dla naszego re- widoków w Euroregionie Glacensis
gionu duże znaczenie,
ponieważ dzięki nim zostało zrealizowanych bardzo wiele projektów inwestycyjnych, zwiększających dostępność komunikacyjną regionu, które
przyczyniły się do rozwoju turystycznego i gospodarczego w regionie
pogranicza. W ramach programu Phare CBC zostało zrealizowanych kilka
takich inicjatyw. Po polskiej stronie została wykonana modernizacja drogi
wojewódzkiej na odcinku Duszniki Zdrój – Zieleniec oraz budowa pasa
wolnego ruchu na drodze nr 8 na odcinku Duszniki Zdrój – Lewin Kłodzki. Po
stronie czeskiej zrealizowano 3 etapy remontów i modernizacji dróg wzdłuż
granicy państwowej w Górach Orlickich od miejscowości Deštné v Orlických
horách przez Orlické Záhoří aż po Kraliky. Te inwestycje, będące w dużej

POLSKIE EUROREGIONY NIE TYLKO W UE: EUROREGION BUG
części wynikiem starań i współpracy polskiej i czeskiej części Euroregionu
Glacensis, stały się ważnym wkładem w rozwój turystyki w regionie, ponieważ
udostępniły najbardziej atrakcyjne rejony Pogranicza. W ramach programów
transgranicznych w perspektywie finansowej 2004 – 2006 i 2007 – 2013
oznakowano wiele atrakcji turystycznych, wybudowano i połączono systemy polskich i czeskich tras rowerowych, udostępniono atrakcje i zabytki,

23.04.2015 r. Ambasada RP w Pradze. Wręczenie Panu Czesławowi Kręcichwostowi – Prezesowi Zarządu Stowarzyzenia Gmin Polskich Euroregionu Galcensis honorowego odznaczenia Bene Merito podczas konferencji
25 lat samorządu terytorialnego – współpraca transgraniczna i społeczeństwo
obywatelskie

Od 16 lipca br. do 30 listopada trwa 2 nabór wniosków o dofinasowanie.
W dniu 1 grudnia br. zostanie ogłoszony 3 nabór do Funduszu Mikroprojektów. Jego zakończenie planowane jest na 31 marca 2017 r.
Euroregion Glacensis realizował także tzw. duże projekty. Na wyróżnienie zasługuje projekt „Miejsca pełne widoków” finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT RCz-RP
2007 – 2013. Projekt był realizowany przez 9 partnerów. W ramach realizacji projektu wybudowano nowe lub zmodernizowano istniejące wieże
widokowe na pograniczu, w tym trzy po stronie polskiej: na Góra Świętej
Anny w Nowej Rudzie, w Suszynie w Gminie Radków oraz Altanę Miłości
w Kudowie Zdroju. Projekt został wyróżniony jako najbardziej projekt
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
W kwietniu 2015 r. podczas konferencji 25 lat samorządu terytorialnego
– współpraca transgraniczna i społeczeństwo obywatelskie zorganizowanej
przez Ambasadę RP oraz Instytut Polski w Pradze przedstawiciele polskiej
i czeskiej części Euroregionu otrzymali odznaczenia państwowe za współpracę transgraniczną.
Za swoje zasługi na rzecz promocji Polski za granicą odznakę honorową Bene Merito, której minister spraw zagranicznych RP zwykle udziela
cudzoziemcom, uzyskał wieloletni Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu Glacensis, Radny Województwa Dolnośląskiego –
Pan Czesław Kręcichwost, którego prężna działalność w Kudowie-Zdroju
odbiła się szerokim echem również po czeskiej stronie granicy. Srebrnym
Krzyżem Zasługi odznaczono aktywnego działacza samorządowego:
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Członka Rady
Euroregionu Glacensis, Burmistrza Międzylesia – Pana Tomasza Korczaka,
który przyczynił się do rozwoju obszaru pogranicza oraz znoszenia barier
gospodarczych, społecznych i kulturowych. Brązowym Krzyżem Zasługi za
wieloletnią współpracę transgraniczną z Republiką Czeską oraz wdrażanie
programów pomocowych Unii Europejskiej ukierunkowanych na współpracę
transgraniczną odznaczono też Panią Bernadetę Tambor – Dyrektora Biura
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wybudowano wieże widokowe oraz wspólnie promowano region. Dzięki
projektom transgranicznym zbudowano i zmodernizowano oczyszczalnie
ścieków w Mieroszowie, Ścinawce Średniej, Międzylesiu i Bystrzycy Kłodzkiej.
Euroregion Glacensis jest instytucją odpowiedzialną za wdrażanie Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Od 1998 roku w ramach
Funduszu – najpierw Małych Projektów – później Mikroprojektów, po obu
stronach granicy zrealizowano ponad 1000 mikroprojektów. W ramach
poprzedniej perspektywy finansowej 2007 – 2013 w naszym euroregionie
zrealizowano ponad 700 mikroprojektów, z czego 305 po stronie polskiej.
Dzięki Funduszowi możliwe było rozwijanie i wspomaganie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy oraz poprawa stosunków
kulturalnych, społecznych i gospodarczych. Poprzez realizację mikroprojektów nastąpił rozwój transgranicznych stosunków międzyludzkich, działań
oświatowych i kulturalnych oraz inicjatyw obywatelskich. Dzięki możliwości
realizacji w ramach Funduszu małych projektów infrastrukturalnych, nastąpiła poprawa infrastruktury turystycznej. Poprzez realizację wspólnych
mikroprojektów nawiązano wiele nowych partnerstw oraz pogłębiono
i rozwinięto istniejące.
Od 2015 roku Euroregion Glacensis zarządza kolejnym Funduszem Mikroprojektów, który został wyodrębniony w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska. Przedmiotem Programu jest również wspieranie
współpracy pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Republiką Czeską i przeznaczony jest on na wspieranie i rozwijanie polsko-czeskiego pogranicza
oraz współpracy transgranicznej. Alokacja Funduszu Mikroprojektów na
granicy polsko – czeskiej na lata 2014 – 2020 wynosi 20% środków programu. Z całkowitej kwoty na FM 45 244 685 EUR dla Euroregionu Glacensis
przeznaczona jest kwota 11 922 490 EUR, do dyspozycji beneficjentów
jest 5 000 000 EUR dla polskiej strony, 5 134 117 EUR dla strony czeskiej.
Projekty mogą być realizowane w dwóch osiach priorytetowych:
OP 2 Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na
rzecz wspierania zatrudnienia
OP 4 Współpraca instytucji i społeczności
W dniu 5 maja br. został ogłoszony ciągły nabór wniosków projektowych
do FM w naszym euroregionie. 15 lipca zakończył się 1 nabór. Złożono 84
wniosków projektowych, z czego po stronie polskiej 37 wniosków, po stronie
czeskiej 46 wniosków. Po ocenie kwalifikowalności na obrady Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który podejmuje decyzję o dofinasowaniu
mikroprojektów przedłożono łącznie 57 wniosków, 23 wnioski po stronie
polskiej, 46 po stronie czeskiej. Euroregionalny Komitet Sterujący, który
odbył się w październiku br. przyznał dofinansowanie dla 49 wniosków
projektowych, 19 po stronie polskiej oraz 30 po stronie czeskiej.
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Podpisanie dokumentów o utworzeniu EUWT Novum z o.o.,
Śnieżka 15.09.2015 r.
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Sekretarza polskiej
części Euroregionu Glacensis oraz Pana Radosława Pietucha – Dyrektora
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej.
Ważnym wydarzeniem w historii Euroregionu Glacensis było powołanie
we wrześniu 2015 roku Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z ograniczoną odpowiedzialnością. Członkowie ugrupowania
to: Euroregion Glacensis – polska i czeska część oraz polska i czeska cześć
Euroregionu Nysa, Województwo Dolnośląskie, Kraj Kralovohradecki, Liberecki, Ołomuniecki i Pardubicki. EUWT NOVUM zostało utworzone w celu
intensyfikacji, ułatwiania i upowszechniania polsko-czeskiej współpracy
transgranicznej na rzecz wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej
obszaru działania Ugrupowania. Celem dolnośląsko-czeskiego ugrupowania
jest również rozwój współpracy w obszarach turystyki, kultury, edukacji
i transportu. Jest to czwarty tego typu podmiot działając na terenie Polski,
ale pierwszy łączący Dolny Śląsk i kraje Republiki Czeskiej. Siedziba EUWT
NOVUM znajduje się w Jeleniej Górze.
W swojej dwudziestoletniej historii Euroregion Glacensis wdrożył
szereg zamysłów i inicjatyw transgranicznych. Ogromne doświadczenie,
które nabyliśmy przez ten czas pozwoli nam na realizację wielu nowych,
wspólnych transgranicznych przedsięwzięć ważnych dla naszego regionu.

Bernadeta Tambor
Sekretarz Euroregionu Glacensis, Dyrektor Biura SGPEG
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Z PERSPEKTYWY UE – KOMITET REGIONÓW

KONIEC Z DOTACJAMI UE?
Z Markku Markkulą – Przewodniczącym Komitetu Regionów – rozmawia
Antoni Szczęsny

14

– Unia Europejska, jako organizacja, przeżywa obecnie
bardzo trudne chwile. Zewsząd wylewa się fala krytyki. Czy
Unia ma szanse przetrwać?
– Jedno jest pewne: Polityka spójności powinna być prostsza, odbiurokratyzowana i bardziej nakierowana na wyniki. Te
postulat oczywiście wiąże się z potrzebą dokonania poważnych
zmian organizacyjnych w samej strukturze UE, ale najważniejsze
jest skoncentrowanie się na podwyższeniu skuteczności tak wewnątrz unijnej, jak i w
poszczególnych państwach. Myślę, że wiele
krajów korzystających
z funduszy unijnych
potrzebuje dziś gwarancji, że biedniejsze
regiony UE zachowają
dostęp do funduszy
unijnych w takim samym stopniu, jak to
było dotychczas. W politykę spójności należy, jak sądzę włączyć
możliwości łączenia
bezzwrotnych dotacji
z instrumentami finansowymi, na przykład
pożyczek lub poręczeń
dostępnych w ramach
tzw. Planu Junckera.

– Na porządku dziennym w Polsce jest pytanie: co po roku
2020? Niektórzy traktują tę datę, jako graniczną jeśli idzie w ogóle
o członkostwo Polski w UE…
– Nie szedłbym aż tak daleko. Za kilka miesięcy Komisja Europejska
przedstawi swoją propozycję budżetu po 2020 r., w którym kończy się
obecny siedmioletni budżet UE, więc teraz trzeba przedyskutować rolę
polityki spójności, jej cele oraz sposób na ich realizację. Potrzebujemy nowych priorytetów, które trzeba wprowadzić do budżetu UE, który niestety
najprawdopodobniej nie wzrośnie.
Jednak jestem przekonany, że polityka
spójności jest dzisiaj potrzebna bardziej niż kiedy kiedykolwiek wcześniej.

– Mamy już potężne opóźnienie w realizacji perspektywy
finansowej UE na lata 2014-2020. To zaczyna rodzić bardzo
poważne reperkusje dla realizacji planów rozwojowych, na
przykład w Polsce…
– To prawda. Ale to nie tylko wynik unijnej biurokracji,
chociaż obecnie potencjalny beneficjent, aby przestrzegać
wszystkich przepisów i wytycznych – stworzonych na poziomie unijnym, krajowym a także regionalnym państw członkowskich – musiałby przeczytać kilka tysięcy stron dokumentów.
Oczywiście jest to niemożliwe, tak być nie może. Musimy odejść
od audytu, od podejścia narzucającego, że należy robić coś „tak,
a nie inaczej”, według konkretnych wskazówek. Trzeba natomiast
kontrolować wyniki, efekty. Dziś nie możemy być zadowoleni ze
stanu spraw. Bo czy należy przejść do porządku dziennego nad
faktem, że w ubiegłym roku inwestycje w Europie wyniosły o 59
mld EUR mniej niż w 2008 r., a dysproporcje wewnątrz UE wciąż
się pogłębiają? A przecież doskonale wiemy, że jedno EUR wydane
na politykę spójności powiększy PKB o niemal trzy EUR. Jednak
nie pora teraz na to, by zastanawiać się, czy potrzebujemy mniej
czy więcej polityki spójności. Chodzi raczej o to, by została ona
udoskonalona: lepiej uregulowana, wdrażana i rozpowszechniana.
Musimy oprzeć się na już istniejących i sprawdzonych fundamentach
i je ulepszyć, zamiast zaczynać wszystko od początku. Ostatnie
wydarzenia na świecie jasno pokazują Unii, ,że nadszedł czas, by
wsłuchać się w głos obywateli, przekształcić sprawdzone rozwiązania we wspólną wiedzę i umocnić współpracę między instytucjami
europejskimi, krajowymi i lokalnymi, a także uczelniami wyższymi,
stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami. Nadszedł czas, by spełnić
nasze obietnice.

– Rozwój wielu regionów zależy od środków UE. Czy możemy
zagwarantować, czy możemy liczyć, że Unia nie odwróci się od
mniejszych miast, od biedniejszych regionów w imię efektywności
ekonomicznej?
– Fundusze strukturalne, jako część funduszy unijnych nie mogą
zostać wyparte przez Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych.
– Ten fundusz wypracował dobre wyniki podczas pierwszego roku
funkcjonowania lecz konieczne jest, by był funduszem dodatkowym.
Dlatego właśnie z tego powodu należy wspierać synergię pomiędzy
funduszami, której na razie jest bardzo niewiele. Komisja Europejska,
Europejski Bank Inwestycyjny i banki działające na poziomie narodowym i regionalnym, a także władze zarządzające powinny zachęcać do
wykorzystania narodowych i regionalnych platform, na których będzie
można wypracowywać i rozwijać taką synergię. Potencjał jest znaczny.
Najważniejsze jest zapewnienie równowagi geograficznej pomiędzy
projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych i funduszy inwestycyjnych, biorąc pod uwagę specyfikę terytorialną i gospodarczą
w państwach członkowskich.
Chciałbym zauważyć, że długie procesy negocjacyjne ram finansowych na okres 2014-2020 spowodowały „serię opóźnień” we
wdrożeniu programów operacyjnych. „W tej sytuacji władze wspólnotowe muszą pomóc władzom regionalnym i lokalnym bardziej niż
kiedykolwiek”. A więc teraz, gdy zostały już przyjęte wszystkie programy operacyjne, trzeba skupić się na ich skuteczności i wynikach.
Cały czas apeluję o to, by UE była gotowa wsłuchać się w głos swych
obywateli, dokonać zmian i osiągnąć wyniki w celu lepszej realizacji
537 programów inwestycyjnych wspieranych z funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych UE. Chciałbym też przypomnieć, że w latach 2014–2020
będzie można przeznaczyć na fundusze strukturalne i inwestycyjne

– Wspomniał Pan o potrzebie
wzrostu roli instrumentów finansowych. Nie można kwestionować
ich znaczenia. Czy jednak dostrzega
Pan ryzyko, że instrumenty finansowe – takie jak Europejski Fundusz
Inwestycji Strategicznych, czyli
środki dostępne w ramach tzw. Planu Junckera – mogą zastąpić politykę spójności, zamiast ją uzupełnić?
– Polityka spójności powinna pozostać głównym narzędziem inwestycyjnym i najbardziej skuteczną polityką
unijną, która w sposób spektakularny
ukazuje obywatelom korzyści przynależności do Unii Europejskiej.

Z PERSPEKTYWY UE – KOMITET REGIONÓW
UE 454 mld EUR, co czyni je głównym narzędziem inwestycyjnym
Europy. Jeżeli uwzględnimy fundusze łączone szczebla krajowego
i regionalnego, całkowita inwestycja wzrasta do 637 mld EUR. Szacuję,
że połączenie pięciu różnych instrumentów – Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego (EFMR) – sprawi, że do 2023 r. każde euro
w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych wygeneruje wzrost PKB o 2,74, a także przyczyni się do stworzenia miejsc
pracy, włączenia społecznego, konkurencyjności i innowacji, angażując
europejskie regiony i miasta we wdrażanie wspólnych programów
inwestycyjnych. Ten potencjał można uzupełnić o przedstawiony przez
Komisję Europejską plan inwestycyjny dla Europy, który zapewni około
500 mld EUR inwestycji publicznych i prywatnych.
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Europejski Komitet Regionów
Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli
samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich. Został utworzony w 1994 r. w następstwie podpisania traktatu
z Maastricht, a jego misją jest włączenie samorządów regionalnych
i lokalnych w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach
politycznych UE. Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zasięgają opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ
na regiony i miasta. Aby zasiadać w Europejskim Komitecie Regionów,
każdy z jego 350 członków i 350 zastępców członków musi posiadać
mandat wyborczy lub być politycznie odpowiedzialny przed wybranym
zgromadzeniem w swoim regionie lub mieście.

– Dziękuję za rozmowę.

POŻEGNANIA 2016

EWA WANACKA
(1926-2016)

Jacek Broszkiewicz – syn i Zespół Redakcyjny

26 lipca 2016 r. pożegnaliśmy Henryka Błażusiaka – Prezesa Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. Zmarły wiele razy gościł na naszych
łamach, a rozmowy z Nim zawsze były dla
naszych dziennikarzy dużym, pozytywnym
przeżyciem. Był człowiekiem pełnym ciepła, śmiało spoglądającym w przyszłość,
odważnym, nietuzinkowym. Po każdym
z Nim spotkaniu byliśmy pewni, ze jeśli
tacy jak On ludzie prowadzą sprawy gospodarcze w naszym kraju, to
po prostu jesteśmy „skazani” na sukces.
Przyłączamy się całym sercem do pogrążonej w smutku Rodziny
Zmarłego oraz Zarządu, Pracowników i Współpracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.
Zespół Redakcyjny
Henryk Błażusiak urodził się 05 lipca 1951 r. pochodził z Wałbrzycha.
Wykształcenie zdobywał na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki
Śląskiej w Gliwicach oraz Le Centre Universite-Economie d’Education
Permanente de l’Universite des Sciences et Technologies w Lille.
Karierę zawodową rozpoczął w Myszkowskich Zakładach Przemysłu
Wełnianego „Wonitex”, następnie w Gliwickim Kombinacie Inżynierii
Miejskiej. Z Gliwicami i gliwickim Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji związany był od roku 1986 a w marcu 1998 r. z chwilą
przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego został
powołany na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego.
Był Pełnomocnikiem Beneficjenta Końcowego ds. Realizacji Projektu
„Modernizacja Gospodarki Ściekowej w Gliwicach” – jednego z pierwszych w skali kraju projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej. Był odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Srebrnym
Krzyżem Zasługi w 2002 roku.
Praca była sensem jego życia. Otwarty na nowatorskie i innowacyjne
rozwiązania. Bardzo angażował się w działania rozwojowe Firmy, która
należy do czołówki branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Pozostawił
Spółkę nowoczesną, świadczącą usługi najwyższej jakości, o czym świadczą zdobyte liczne nagrody m.in. Panteon Polskiej Ekologii, QI Najwyższa
Jakość w kategorii „Usługa”, Dobra Firma, Diament FORBES, Gazele
Biznesu, Przedsiębiorstwo Przyszłości – Godło Gold Prize.
Był zaangażowany w sprawy miasta, jako Prezes Zarządu PWiK Sp.
z o.o. w Gliwicach od 2011r. pełnił funkcję Menadżera Projektu budowy
Hali widowiskowo-sportowej w Gliwicach – jednej z największych tego
typu w Polsce.
Przez swoich pracowników postrzegany był nie tylko jako przełożony, ale przede wszystkim jako wrażliwy człowiek, który zawsze potrafił
współczuć, zawsze był chętny do pomocy, nigdy nie chował urazy.
Pogodny, z poczuciem humoru, potrafił być jednocześnie wymagający
i motywujący.
Henryk Błażusiak pozostanie w naszej pamięci na zawsze uśmiechnięty, pełny wiary w sukces i drugiego człowieka.
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22 sierpnia odeszła od nas Maria
Ewa Wanacka – wieloletnia, wybitna
dziennikarka „Trybuny Robotniczej”,
„Trybuny Śląskiej”, „Wspólnych Spraw”
oraz felietonistka „Europrojektów.PL/
Euroregionów-Polska”, laureatka najwyższej nagrody dziennikarskiej im.
Bolesława Prusa
Zmarła od lat publikowała na naszych łamach niezwykle mądre i ciepłe felietony, przekornie zatytułowane „Z żabiej perspektywy”. Jej zdystansowane spojrzenie na
szarą rzeczywistość codziennego życia pozwalało odnaleźć w nim
jasne, radosne strony, skłonić do refleksji, wydobyć się ze wszechogarniającego pędu ku… No, właśnie! Ku czemu? – to pytanie nader
często zadawaliby sobie po lekturze jej tekstów.
Ewa Wanacka urodziła się 30 maja 1926 roku w Sosnowcu w kolejarskiej rodzinie. Jej ojciec Kazimierz po aresztowaniu w Terespolu,
gdzie rodzina spędziła okupację, zginął podczas ewakuacji obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu zimą 1945 roku. Na Ewę spadł
obowiązek pomagania swojej mamie i opieki nad młodszym rodzeństwem: Markiem i Zbyszkiem. W trudnych czasach powojennych
Maria Wanacka z wyróżnieniem ukończyła Polonistykę na UJ, po czym
rozpoczęła pracę w redakcji „Trybuny Robotniczej” – temu tytułowi
pozostała wierna aż do emerytury , na którą przeszła w 1990 roku.
Okres pracy w największym dzienniku ówczesnej Polski był niezwykle
owocny. Swą postawą i talentem Maria Wanacka wybiła się na dużą
niezależność i swobodę wypowiedzi, co w ówczesnych czasach nie
było zjawiskiem w mediach zbyt częstym. Za cykl reportaży „A to
Polska właśnie” zdobyła polskiego Pulitzera, w towarzystwie takich
sław, jak Ryszard Kapuściński i Bohdan Tomaszewski.
Ewa, Mamo – bo tak się do niej zwracaliśmy – mimo podeszłego
wieku i licznych dolegliwości zachowała zdumiewającą jasność umysłu. Jeszcze na rok przed śmiercią pisała swoje felietony posługując
się komputerem, w wieku 89 lat! Od dawna będąc na emeryturze nie
porzuciła swego powołania, jakim było dla niej dziennikarstwo. Cały
czas aktywna, ciekawa świata, będąca na bieżąco w świecie polityki
i mediów – starała się coś nowego, odkrywczego, refleksyjnego
nam, jej czytelnikom i bliskim przekazać. Była człowiekiem bardzo
wrażliwym. Do niedawna oddawała się z całym poświęceniem jej
drugiej życiowej pasji, jakim było malarstwo. Ostatnie lata spędziła
na wsi, wśród przyrody, za którą, jako mieszczuch, tęskniła zawsze.
Spoczywaj w spokoju i aurze dobrych wspomnień!

HENRYK BŁAŻUSIAK
(1951-2016)
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PIERWSZY W POLSCE INKUBATOR
KUCHENNY– SZWAJCARZY SĄ
ZACHWYCENI…
Z Renatą Bukowską – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania
„Gościniec 4 żywiołów” w Lanckoronie rozmawia Krzysztof Kozik
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– W Polsce działa ponad 350 LGD ( Lokalnych Grup Działania )
realizujących Lokalne Strategie Rozwoju ( LSR ). Grupa, którą Pani
kieruje jako pierwsza w Polsce, i dotąd jedyna, wpadła na pomysł
utworzenia Inkubatora Kuchennego, czyli placówki, w której legalnie i przy zastosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz
technologii miejscowi mieszkańcy mogą produkować a potem
sprzedawać lokalne produkty spożywcze. Skąd ta inicjatywa i w
jaki sposób doszło do jej realizacji?
– Na początek małe sprostowanie. W Polsce są obecnie 322 Lokalne
Grupy Działania. Mają one głównie za cel udzielanie dotacji lokalnym
podmiotom, małym przedsiębiorcom, rolnikom ( w mniejszym zakresie
), organizacjom pozarządowym i samorządom. Natomiast, realizowany
przez nas projekt, którego efektem jest Inkubator Kuchenny to projekt
finansowany ze środków szwajcarskich. W roku 2011 rozpoczął się projekt „Produkt Lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości
i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej
mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski” którego głównym realizatorem była Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska – jako instytucja wdrażająca, a „Gościniec 4 żywiołów” był
odpowiedzialny za komponent polegający na stworzeniu i wdrożeniu
pierwszego w Polsce Inkubatora Kuchennego. Pyta Pan – skąd pomysł?
Pomysł przywędrował do nas z daleka, bo aż ze Stanów Zjednoczonych,
gdzie takie inkubatory, w niektórych stanach jak Main czy Wisconsin,
są na porządku dziennym. I rzeczywiście są to miejsca, które służą dla
różnych firm, których albo nie stać, albo nie chcą podejmować ryzyka
zakładania własnych przetwórni i zakupu sprzętu, po to by rozpocząć
swoją własną działalność produkcyjną. Taki właśnie model staramy
się wdrożyć w naszym inkubatorze, w którym z jednej strony mamy
oficjalną przestrzeń do małego przetwórstwa produktów lokalnych
z danego terenu, a z drugiej strony prowadzimy doradztwo dla potencjalnych użytkowników, rolników czy producentów w taki sposób żeby
produkty wytwarzane mogły wchodzić na rynek, stawały się legalne
i były w obiegu handlowym.

sobie, że to co wyprodukują mogą, przy naszej pomocy także sprzedawać
i osiągać z tego tytułu konkretne wymierne efekty ekonomiczne. Także
konkretnym wymiarem ekonomicznym, zmieniającym świadomość jest
fakt, że na bazie inkubatora działa i pracuje Spółdzielnia Socjalna „ Smaki
Gościńca”. Pracują w niej panie, które nie miały pracy, a obecnie ją mają
i zajmują się wytwarzaniem produktów spożywczych – robią pyszne
pierogi, jeżdżą na targi kulinarne i reprezentują „Gościniec 4 żywiołów”
i nasze cztery gminy. Są to produkty wysokiej jakości. Tak więc odbiór
jest bardzo pozytywny; także dla władz samorządowych czterech gmin
( Stryszów, Mucharz, Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska ) tworzących
Gościniec. Dodatkowym atutem pokazującym, że można to zrobić i w
taki sposób jest fakt, że zrobiła to organizacja pozarządowa. Nie była to
rzecz banalna, ale ogromny wysiłek i dowód na to, że można pozyskiwać
środki, i to wcale nie małe, i wprowadzać innowacyjne rozwiązania.
My tylko na samą tą inwestycję i także na szkolenia pozyskaliśmy 1,2
miliona złotych.

– 22 września w Zakrzowie w gminie Stryszów miało miejsce
uroczyste otwarcie Inkubatora Kuchennego. Jak lokalna społeczność
gminy przyjęła ten innowacyjny projekt? Jakie jest zainteresowanie
nim? W jaki sposób wykorzystuje się ten obiekt?
– Jeśli chodzi o społeczność lokalną, to najbardziej, chyba, cieszyli się właśnie mieszkańcy zakrzowskiego Bugaja, ponieważ był to
budynek starej, pochodzącej z końca XIX wieku szkoły, który prawie
całkowicie zmodernizowaliśmy począwszy od fundamentów. Środek
został całkowicie zmieniony; zostało także dobudowane piętro. Niemniej
jednak, pozostawiliśmy fragment murów jako świadectwo historii tego
budynku; takie trochę sentymentalne podejście. Podczas otwarcia
inkubatora podchodzili do mnie mieszkańcy i gratulowali. Cieszyli się
bardzo, bo nie wierzyli, że ten budynek będzie jeszcze kiedykolwiek,
komukolwiek i czemukolwiek służył. Cieszą się, że służy on takiemu a nie
innemu celowi. Wokół są jeszcze gospodarstwa rolne i ci ludzie mogą tu
przyjeżdżać i na przykład tłoczyć sok z jabłek pochodzących z własnych
sadów; głównie na swój własny użytek. Ma to niesamowity wymiar
świadomościowy, bo to co kiedyś od wielu lat, jeszcze całkiem niedawno
leżało w sadach i gniło lub sprzedawane było za grosze i wywożone za
granicę jako jabłka tzw. starych odmian, zyskuje obecnie całkiem nową
wartość. – Skoro miałyby się zmarnować a u was możemy je wytłoczyć,
to skorzystamy z tej możliwości dla naszych dzieci i wnuków. Jakie to
dobre i na dodatek bez cukru. Jak to pachnie! To nie są te same soki co
ze sklepu – mówią. Tak więc wydźwięk jest, jeśli chodzi o mieszkańców,
bardzo dobry; także ze strony rolników i producentów gdyż uświadomili

– Co, Pani zdaniem, powinny czynić inne polskie Lokalne Grupy
Działania, aby osiągnąć taki sam lub podobny sukces? Czy jesteście
Państwo gotowi dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie
pozyskiwania zagranicznych środków unijnych, jak i tych pochodzących spoza UE?
– Z pewnością mamy spore doświadczenia w tym zakresie i chcemy
się nimi dzielić; chcemy pomagać innym Lokalnym Grupom Działania.
Myślę, że będzie im już łatwiej, choćby dlatego, że to nie jest tylko

– Jaka była wartość całego projektu?
– Wartość całego projektu to kwota 11 milionów, z czego dwa przeznaczone były na komponent Inkubatora Kuchennego w ramach którego
milion dwieście tysięcy to inwestycja, trzysta tysięcy – wyposażenie. Tak
bardzo spodobało się to Szwajcarom, że obecnie mamy spore szanse
skończyć piętro tego budynku, które ma zaspokajać funkcję szkoleniowo – doradczą inkubatora. Ma się tam znajdować sala konferencyjna
i całe zaplecze szkoleniowe.
– Czyli coś na wzór ośrodka szkoleniowego?
– Inkubator ma między innymi za zadanie wspieranie przedsiębiorczości lokalnej związanej z produkcja lokalną, przetwórstwem spożywczym
na małą skalę. I to jest ten rodzaj działalności, w której przewidziane jest
także miejsce dla spółdzielni socjalnej, dla rolników indywidualnych czy
producentów, którzy chcą skorzystać z komputera, wysłać maila, coś
wydrukować. I ta cała infrastruktura ma im w tym wszystkim pomagać.
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stworzenie infrastruktury. To jest cały proces przechodzenia przez dokumentację aplikacyjną: jak trzeba przygotować rolników i producentów
aby mogli z tego skorzystać, jak ma wyglądać system marketingu na
obszarach wiejskich i produktu lokalnego, jak wykorzystywać swoje
szanse i swoje mocne strony?. Dzisiaj LGD mają zdecydowanie dużo ,
prostszą sytuację. My byliśmy prekursorami w tej dziedzinie i finansowanie z Funduszu Szwajcarskiego testowaliśmy na sobie. W tej chwili LGD,
które są finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w swoich
lokalnych strategiach rozwoju ( LSR ) miały możliwość zagwarantowania
środków na tworzenie u siebie inkubatorów. A nie są to małe środki,
bo są to kwoty do 500 tysięcy złotych. Mogą być one przeznaczone
zarówno na cele inwestycyjne jak i na zatrudnienie, na przykład technologa żywności, który jest osobą pożądaną, wręcz nawet konieczną
w Inkubatorze Kuchennym. Czy muszą być takie duże inkubatory jak
nasz i tak kosztowne budynki? Nie. My, zanim powstał główny budynek
i inkubator w obecnej formule, prowadziliśmy dwie kuchnie szkoleniowe, które spełniały także funkcje produkcyjne inkubatora. Jedna z nich
miała przestrzeń produkcyjną 12 m2. Jednocześnie mogło się w niej
zmieścić najwyżej dwóch producentów zajmujących się produkcją np.
chleba lub ciast. Kuchnia ta działała na bazie Domu Kultury w jednej
z naszych wsi; było to w Świnnej Porębie – zmodernizowaliśmy ja i spełniała wszystkie wymogi. Takie małe kuchnie mogą powstawać. Co jest
ważne w przypadku inkubatora, to dwie jego funkcje. Jedna to funkcja
produkcyjna, a druga to logistyka. Musimy zdać sobie sprawę z tego,
że musi być organizacja czy podmiot, który będzie zarządzał logistyką
danego miejsca. Czyli kto wchodzi, kiedy wchodzi, jak długo korzysta
z urządzeń i w jakiej kolejności i czy korzysta z urządzeń w bezpieczny
sposób? Rzecz także w tym, aby produkty lokalne „wchodziły” w region
i stawały się jego wizytówką.

– W jakim stopniu Inkubator Kuchenny może wpłynąć na wzrost
przedsiębiorczości i poziomu integracji społeczności lokalnej? Jakie
mogą być przejawy tych zjawisk?
– W ciągu tych kilku lat prowadzenia działań związanych z inkubatorem i całym jego systemem, udało nam się, przede wszystkim, stworzyć
i rozwinąć, przynajmniej pięć firm zajmujących się przetwórstwem
lokalnym produktu spożywczego. Powstała także spółdzielnia socjalna.
To są wszystko przejawy rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu poziomu
integracji społeczności lokalnej. O kolejnych firmach myślą kolejne osoby;
zgłaszają się do nas i myślą o założeniu firmy. Prawdopodobnie, już w tej
chwili, będą mogły skorzystać ze środków naszej Lokalnej Grupy Działania,
będą mogły korzystać z naszej infrastruktury inkubatora kuchennego.
To czym się będą zajmowały, całe tzw. know how leży po stronie tych
osób. To wszystko są dobre przykłady, które dobitnie pokazują, że to się
da zrobić a my jesteśmy tego żywym i najlepszym przykładem
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– Współpraca z partnerem szwajcarskim okazała się bardzo
owocna. Czy zamierzacie ja kontynuować i w jakim zakresie?
– Jak już wspomniałam wcześniej, nie wiemy jak będą wyglądały
Fundusze Szwajcarskie i jakie będą zasady korzystania z nich. Dlatego
skupiamy się na razie na tym aby, przede wszystkim, nasz Inkubator
kuchenny w pełni rozwinął swoje funkcje. Zachęcamy innych do tego
żeby, przede wszystkim, przyjeżdżali do nas i uczyli się na naszym
przykładzie, przywozili do nas rolników, producentów, swoje władze
lokalne, żeby mogły zobaczyć i przekonać się na własne oczy jak to
wszystko wygląda, jak to może funkcjonować, czemu i komu to ma –
tak naprawdę – służyć. Bez zobaczenia tego na własne oczy trudno jest
przekonać się do danego projektu. Skupiamy się też teraz na procesie
edukacji. A co będzie potem? Myślę, że czas pokaże. Już pojawiły się
dwa kolejne pomysły utworzenia innych (innego rodzaju) inkubatorów.
Nasz inkubator ma głównie profil piekarniczy (chleby i ciasta) i przetwórczy (przetwórstwo owocowo-warzywne); brakuje przetwórstwa
mleka i przetwórstwa mięsa z naszych terenów. Są już podejmowane
inicjatywy w tym kierunku, są też chętne podmioty, którym pomagamy
w powstawaniu kolejnych inkubatorów.

– Czy są jakieś widoczne różnice w sposobie aplikowania po
środki szwajcarskie i te z Unii Europejskiej?
– Różnice są, ale nie będziemy teraz o nich mówić, bo fundusze
szwajcarskie się kończą i o tym czy będą one dalej dystrybuowane
zadecyduje referendum w Szwajcarii. LGD mają już doświadczenie od
roku 2009 w aplikowaniu i wykorzystywaniu tych środków, i nie powinno
być tutaj żadnych problemów. Tym bardziej, że z naszych doświadczeń
i wiedzy wynika, że jest duże zainteresowanie ze strony gmin tworzeniem
Inkubatorów Kuchennych. To jest bardzo pozytywne zjawisko. Wsparcie
gmin, czy to w postaci wkładu własnego, inwestycyjnego, udostępnienia
działki, mienia czy innej przestrzeni a także przekonanie mieszkańców,
że tworzenie inkubatorów ma sens, jest naprawdę konieczne. Uważam,
że nie da się tego robić bez wsparcia gmin, które widzą w tym interes;
nie tyle swój, co swoich mieszkańców.
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– Jakie są Wasze plany związane z aplikowaniem po środki
unijne z perspektywy 2014 – 2020?
– Przede wszystkim chcemy uzupełniać to co już zostało stworzone
i ugruntowywać to. Myślę, że ten nasz inkubator kuchenny to jest tak
innowacyjne przedsięwzięcie, że długo jeszcze będziemy go dopieszczać
i uzupełniać nowymi pomysłami. Ponieważ to jest przedsięwzięcie, które
musi się utrzymać i samofinansować. Jest to, zatem, duże wyzwanie
dla nas. To są ludzie, to jest także cały system sprzedaży w regionie
produktu lokalnego, którego nie było; jest to stworzone od samego
początku. To jest nasze główne wyzwanie. Skąd środki na to? Zobaczymy,
jak będziemy podejmować kolejne kroki w kierunku rozwoju naszego
inkubatora. Gdzie będą na to środki, tam będziemy o nie występować.
– Dziękuję bardzo za rozmowę.

www.gosciniec4zywiolow.pl
tel. 33/8436218

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
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NIE TYLKO DLA BIZNESU: DARR S.A.

KLIMAT DLA INNOWACJI
NA DOLNYM ŚLĄSKU
Każde przedsięwzięcie gospodarcze zaczyna się od pomysłu, od jednej myśli, która inspiruje przedsiębiorcę do zaplanowania ciągu zdarzeń
zmierzających do stworzenia czegoś nowego i trwałego, do sukcesu.
Stały przepływ pomysłów i idei nieustannie ożywia biznes. Jednak aby
rozwój biznesu mógł wpłynąć na wzmocnienie konkurencyjności regionu,
konieczne jest stworzenie przedsiębiorcom sprzyjających warunków
działania. Chodzi o to, aby innowacyjne pomysły mogły swobodnie
wzrastać i zamieniać się w nowoczesne technologie. Taki ekosystem
inspiracji, pomysłów i przedsiębiorczości skoncentrowany jest w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park, utworzonym i zarządzanym
przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego SA.
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju już ćwierć wieku wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
w rozwijaniu ich zdolności do kreowania innowacji oraz pomaga im
w dążeniach do umiędzynaradawiania działalności, świadcząc usługi
informacyjne, doradcze, szkoleniowe oraz finansowe.
Początkowo, w latach dziewięćdziesiątych, wspierała przede wszystkim procesy adaptacyjne i restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach, które
stanęły wówczas w obliczu nowej, trudnej rzeczywistości, aby od 2008
roku, już zarządzając Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park,
skupić aktywność na budowaniu w regionie gospodarki silnej, opartej
o nowoczesne rozwiązania powstające w rodzimych przedsiębiorstwach.
Stymulowanie współpracy nauki biznesu jest jednym z filarów
procesu budowy gospodarki opartej na wiedzy. Wraz z powołaniem
do życia Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park postawiliśmy
sobie za cel aktywny udział w tym procesie poprzez animowanie działań
mających za zadanie zbliżenie świata nauki z biznesem. Podstawowym
celem T-Parku jest bowiem stworzenie warunków dla powstawania
i rozwoju przedsiębiorstw, których domeną będzie komercjalizacja
osiągnięć naukowych, wykorzystujących nowoczesne technologie,
adaptujących wyniki prac laboratoryjnych i przyciągających venture
capital, firm zdolnych konkurować na europejskich i światowych rynkach. Z raportów podsumowujących wdrażanie w Polsce instrumentów
wsparcia dla firm w latach 2007-2013 wynika, że pomimo ogromu
środków, które zostały już na ten cel wydatkowane, przedsiębiorcy
nadal potrzebują dostępu do proinnowacyjnych usług, wspierających
rozwój działalności B+R lub nawiązywania współpracy w tym obszarze
z partnerami z kraju i zagranicy. Nowa sytuacja na rynku szkoleniowym,
z jaką mamy do czynienia w obecnej perspektywie budżetowej, jest
dla nich dużą szansą. Polski rynek szkoleń na przestrzeni ostatnich 20
lat rozwijał się niezwykle dynamicznie. Największy rozwój rynku miał
miejsce w 2008 roku. Szkolenia były wówczas jedną z najpopularniejszych
form wsparcia wykorzystywanych w ramach POKL. Jednak dominacja
strony podażowej nad popytową ograniczała w dużym stopniu wpływ
przedsiębiorców na definiowanie oferty szkoleniowej. Nowe podejście
do finansowania rozwoju przedsiębiorstw i pracowników polega na
zmianie perspektywy udzielanego wsparcia – centralnym podmiotem
podejmowanych działań edukacyjnych jest przedsiębiorca i jego potrzeby.
Najważniejszym elementem systemu jest Baza Usług Rozwojowych. Mikro,
mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie
na usługi zamieszczone w bazie w ramach regionalnych programów
operacyjnych (RPO). Co istotne, nie każda firma szkoleniowa będzie
mogła świadczyć usługi w ramach dofinansowania. MŚP będzie mogło
skorzystać z dofinansowania wyłącznie na usługi świadczone przez
instytucję akredytowaną przez PARP, której oferta znajduje się w bazie.
Uzyskanie wpisu do bazy przez podmioty świadczące usługi, i tym
samym możliwość przedstawiania w niej swojej oferty, warunkowane
jest spełnieniem określonych kryteriów potwierdzających potencjał
podmiotu do świadczenia usług wysokiej jakości.
Nie tylko usługi szkoleniowe, ale i doradcze świadczone są obecnie
w oparciu o wyżej wskazany mechanizm – w ramach poddziałania
2.3.1 POIR przedsiębiorcy mogą w podobny sposób uzyskać środki na
dofinansowanie proinnowacyjnych usług doradczych. Należy w tym
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miejscu podkreślić, że w tym przypadku wymogiem dla instytucji zainteresowanych świadczeniem usług proinnowacyjnych jest uzyskanie
specjalnej akredytacji Ministerstwa Rozwoju. Dla naszych klientów
niezwykle istotne jest to, że udało nam się uzyskać akredytację zarówno
w zakresie usług szkoleniowych jak i doradczych, co oznacza, że nie będą
musieli poszukiwać usługodawców pośród nie znanych sobie podmiotów.
Usługi okołobiznesowe jak szkolenia, doradztwo czy coaching
nie wyczerpują szerokiego zakresu potrzeb naszych klientów w zakresie wdrażania innowacji. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom,
DARR SA od lat stymuluje środowisko start-upowe poprzez pośrednie
i bezpośrednie wsparcie młodych przedsiębiorców w pozyskiwaniu
kapitału na wdrażanie innowacji. Dzięki staraniom zespołu i pozyskaniu
środków z działania 3.1. POIG, utworzono w strukturze T-Parku fundusz
kapitałowy wspierający tworzenie przedsiębiorstw, których głównym
celem jest komercjalizacja osiągnięć naukowych i wdrażanie na rynku
przełomowych rozwiązań technologicznych. Obecnie odnotowujemy
pierwsze znaczące osiągnięcia utworzonych z naszym udziałem spółek.
Dobrym przykładem jest niebagatelny sukces spółki, którą powołaliśmy
do istnienia w 2013 wraz z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Ipanterm sp. z o.o., jako jedna z pierwszych dolnośląskich

firm otrzymała wsparcie bezpośrednio z Komisji Europejskiej w ramach
SME Instrument – jednej z flagowych inicjatyw unijnego Programu
Horyzont 2020 finansującego innowacje w MSP. Spółka opracowała
i opatentowała nowatorską metodę pozyskiwania ekologicznego
materiału budowlanego charakteryzującego się wyjątkowymi cechami
fizycznymi i chemicznymi. Warto podkreślić, że ww. technologia została
przez KE doceniona w kategorii rozwiązań ekologicznych, stymulujących zrównoważony rozwój i racjonalne wykorzystanie zasobów. Nie
jest tajemnicą, że DARR SA od lat stara się swoje cele i misję realizować
z poszanowaniem środowiska naturalnego i podejmuje szereg inicjatyw
na tym polu. Implikuje to szeroki zakres dodatkowych form wsparcia
oferowanych przez T-Park właśnie tym przedsiębiorcom, którzy swoje
zmagania na rynku innowacji dedykują rozwiązaniom „eko”. To w imię
rozwijania nowoczesnej gospodarki opartej o rozwiązania przyjazne dla
Ziemi, DARR SA przystąpiła do Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w dziedzinie
ochrony klimatu i od 2014 realizuje zadania związane z rozwijaniem środowiska proekologicznych start-upów. W ramach Wspólnoty Climate-KIC
w T-Parku organizowany jest rok rocznie konkurs dla wczesnych pomysłów biznesowych, którego laureaci mają szansę powalczyć o nagrody
w towarzystwie międzynarodowym. Konkurs organizowany jest obecnie
w ponad 30 krajach, a w finale w szranki staje ponad 90 pomysłodawców.
Warto zaznaczyć, że w tegorocznym finale, który odbył się w kilkanaście
dni temu Estonii, MagPlanTex – jeden z przygotowanych przez DARR
pomysłodawców reprezentujących Polskę został doceniony i zdobył
I. miejsce w sekcji tematycznej zrównoważone wykorzystanie ziemi.
Jest to pierwszy tak spektakularny sukces polskiego start-upu w tym
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konkursie. Kolejnym etapem na drodze do wdrażania rozwiązań eko
może być udział w drugiej flagowej inicjatywie KIC, jaką jest program
akceleracyjny. Przedsiębiorcy mają raz do roku możliwość ubiegania
się o wsparcie w formie grantu na badania i rozwój proklimatycznego
przedsięwzięcia biznesowego. W tym roku grant wynosi do 30 000 euro.
Wprawdzie tegoroczna edycja dobiega końca, ale zainteresowanych
serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie
niebawem pojawią się informacje o naborze na rok 2017.
Obok wspierania firm w tworzeniu i wprowadzaniu na rynek innowacji, DARR SA stawia na kreowanie w przedsiębiorstwach postawy
ambitnego dążenia do wychodzenia z ofertą także na rynki zagraniczne,
a także do poszukiwania nowych rozwiązań poza obszarem ich dotychczasowej aktywności. Doskonałym narzędziem w tych dążeniach jest
funkcjonujące w strukturze T-Parku biuro terenowe jednej z największych na świecie sieci wspierających MSP, tj. Enterprise Europe Network.
Obecnie sieć zrzesza ponad 600 organizacji w 60 krajach, zatrudniających
ponad 3000 konsultantów. Obejmuje swoim zasięgiem wszystkie kraje
UE oraz Stany Zjednoczone, Chiny, Chile, Brazylię, Kanadę, Szwajcarię,
Izrael i wiele innych.
Głównym celem sieci w Polsce jest wspieranie sektora MSP w internacjonalizacji, czyli zdolności firm do wychodzenia ze swoimi produktami
oraz usługami poza granice Polski lub wprowadzania zagranicznych
produktów lub usług na teren naszego kraju. Konsultanci T-Parku, działający w ramach sieci EEN, pomagają dolnośląskim firmom w znalezieniu
międzynarodowych partnerów gospodarczych, technologicznych oraz
badawczych. Usługi, które mogą być świadczone firmie w ramach sieci
Enterprise Europe Network można podzielić na 5 rodzajów:

PROMOWANIE PROFILU NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH
W ramach bazy ofert i zapytań profil jest aktywnie promowany we
wszystkich lub wybranych krajach EEN (firma może wybrać kraje, do
których trafia profil). Dodatkowo konsultant może promować profil
innymi kanałami, np. wysyłając go bezpośrednio do wybranych konsultantów zajmujących się firmami z danej branży w danym kraju lub

promować go na spotkaniach w ramach tzw. grup sektorowych (in. grup
branżowych specjalizujących się w wybranych tematach i branżach).
POSZUKIWANIE DLA FIRMY OFERT HANDLOWYCH, TECHNOLOGICZNYCH LUB BADAWCZYCH
Nie zawsze niezbędne jest przygotowanie profilu dla klienta EEN
i wprowadzenie go do bazy. Innym działaniem podejmowanym w ramach
EEN jest poszukiwanie odpowiednich profili, już istniejących w bazie,
a spełniających określone oczekiwania i założenia. W ten sposób firma
polska może nawiązać współpracę z konkretnymi, wskazanymi jej
przez konsultanta firmami zagranicznymi, które spełniają postawione
na wstępie wymagania.
PRZEPROWADZENIE W FIRMIE AUDYTU POD KĄTEM JEJ POTRZEB
Kolejną usługą może być przeprowadzenie w firmie audytu pod
kątem jej określonych potrzeb. Może to być np:
audyt technologiczny
audyt wzorniczy
audyt badawczo-rozwojowy.
Przeprowadzenie audytu i przygotowanie rekomendacji dla firmy
w danym obszarze ma na celu jej lepsze przygotowanie do współpracy
międzynarodowej oraz zwiększenie konkurencyjności na zagranicznych rynkach.
INNE USŁUGI DORADCZE
W zależności od zdefiniowanych potrzeb firmy, w ramach sieci
EEN, można skorzystać także z szeregu innych usług doradczych, np.:
wsparcie w poszukiwaniu źródeł finansowania działalności,
analiza wybranego rynku zagranicznego,
wsparcie w aplikowaniu o projekty europejskie i krajowe na
działalność innowacyjną i proeksportową,
doradztwo rzecznika patentowego nt. kwestii związanych z własnością intelektualną,
specjalistyczne doradztwo w ramach działalności międzynarodowej (doradztwo prawne, doradztwo dot. norm i standardów
funkcjonowania na wybranych rynkach, doradztwo dot. oznakowania CE itp.),
przygotowanie firmy do wyjazdów na misje gospodarcze, targi
branżowe i spotkania brokerskie i/lub wsparcie doradcze podczas
tego typu wydarzeń,
inne usługi okołobiznesowe wspierające współpracę międzynarodową firm w wymiarze handlowym, technologicznym
i badawczym.
Ważne! Wszystkie usługi świadczone przez konsultantów DARR SA
w ramach EEN są dla dolnośląskich firm bezpłatne, w ramach środków
przyznanych na realizację usług EEN przez Komisję Europejską (60%)
i Ministerstwo Rozwoju (40%).
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PRZYGOTOWANIE „PROFILU” FIRMY.
Profil może mieć charakter oferty bądź zapytania w obszarze handlowym, technologicznym lub badawczym i jest przygotowywany
przez konsultanta w języku angielskim. Opracowany dokument jest
przesyłany do firmy celem jego weryfikacji i akceptacji. Następnie profil
jest sprawdzany i weryfikowany przez specjalnie do tego wybranych
przez Komisję Europejską konsultantów sieci EEN z innych krajów (tzw.
zewnętrznych walidatorów) i wprowadzany do największej międzynarodowej bazy ofert i zapytań.
Profil wprowadzany do bazy nie zawiera danych kontaktowych firmy,
a wskazuje jedynie region, z którego firma pochodzi. Pozwala to uniknąć
wysyłania do firmy niechcianych wiadomości typu „spam”. Wszystkie
zapytania do profilu firmy wprowadzonego do bazy otrzymuje najpierw
konsultant, dokonuje ich pierwszej weryfikacji, pod kątem dopasowania
do potrzeb firmy, a następnie przekazuje firmie odpowiednie zapytania.
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Agata Rynkiewicz

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i małych
i średnich przedsiębiorstw 2014-2020” (COSME) oraz z budżetu państwa.

Wszystkich zainteresowanych usługami zapraszamy do kontaktu bezpośredniego:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58 – 310 Szczawno-Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00, fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
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EUROREGIONALNA
WSPÓŁPRACA ROZSZERZA
SIĘ O KOLEJNE PARTNERSTWA
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug przed kilku laty zajęło
Gospodarki mieszkaniowej, najbardziej problematycznej dziedzinnie
się problematyką poprawy usług komunalnych, ze względu na aktualność
usług komunalnych, obejmującej zarządzanie i inwestycje w budowtematu i jego niezaprzeczalny wpływ transgraniczny na wzrost jakości życia
nictwo socjalne, komunalne, schroniska dla bezdomnych, TBS i inne
mieszkańców obszarów pogranicza. Pierwszy projekt zrealizowaliśmy na
formy mieszkaniowe.
zaproszenie Mołdowy. Następnie przenieśliśmy doświadczenia na obszar
Energetyki ciepłowniczej, zbieżnej na poziomie przesyłu, dystrybucji,
Związku Transgranicznego Euroregion BUG.
systemów zarządzania procesami dostarczania ciepła i zróżnicowanej
Projekt „Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego
na poziomie źródeł ciepła: w Polsce oparta na węglu kamiennym, na
rozwoju miast pogranicza polsko – ukraińskiego”, realizowany był w okresie
Ukrainie – na gazie ziemnym.
Wynikiem i kontynuacją paneli ekspertów były seminaria dla pra1.11.2014 – 31.10.2015 roku, przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie z Miastem Chełm i Miastem Łuck. Na realizację
cowników służb komunalnych z Polski i Ukrainy. Organizowane były na
projektu dofinansowanie w wysokości ponad 273.000 EUR pozyskabazie wspólnych opracowań ekspertów polskich i ukraińskich. Miały na celu
no z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina
wymianę doświadczeń, analizy, dyskusje nad możliwymi rozwiązaniami
2007-2013. Miasto Chełm
problemów oraz planoi Miasto Łuck utworzyły
wanie kolejnych projekPunkty Obsługi Mieszkańtów szczegółowych dla
ca, opracowały koncepposzczególnych dziedzin.
cje odprowadzania wód
Najbardziej efektywopadowych, dodatkowo
ną formą wymiany doMiasto Łuck sfinansowało
świadczeń były wizyty
dokumentacje techniczne
studyjne. Z zaplanowainstalacji odwadniającej
nych 2 faktycznie zrealidla trzech najbardziej
zowano 5 wizyt, z czego
zalewanych okresowo
4 w Polsce i 1 na Ukraulic. Takie kompleksowe
inie. W Polsce uczestnikoncepcje odprowadzania
cy z Ukrainy mieli okazję
zapoznać się z zasadami
wód opadowych i roztopowych posiada niewiele
funkcjonowania Zakładu
miast w Polsce. Ta opraPrzetwarzania Odpadów
cowana dla Chełma przez
Komunalnych, sposobem
Główny Instytut Górnictwa
spalania paliw alternaz Katowic, na podstawie
tywnych w chełmskiej
Cementowni, funkcjoprzeprowadzonych inwentaryzacji i odwiertów
nowaniem Miejskiego
geologicznych, pozwoli Wizyta studyjna w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Chełmie
Przedsiębiorstwa Enerna wybranie odpowiedniego
getyki Cieplnej czy nowowariantu technologicznego oraz łatwiejszą realizację inwestycji w tym
czesnej Oczyszczalni Ścieków MPGK. Wszystkie te obiekty i stosowane
problemowym obszarze.
w nich rozwiązania zrobiły na gościach ogromne wrażenie i rozbudziły
W projekcie realizowano szereg działań o charakterze „miękkim”.
chęć wykorzystania dobrych praktyk z przyjętego przez nas modelu
W celach przenikały się realne problemy komunalne, bez których nie
zagospodarowywania odpadów. Na Ukrainie wizytowane były kotłowfunkcjonowałoby żadne miasto z dążeniem wypracowania takich technik,
nie cieplne oparte na spalaniu gazu ziemnego, z czego jedna bardzo
by rozwiązania jak najmniej szkodziły środowisku naturalnemu.
nowoczesna, wywołała wiele refleksji wśród polskich ekspertów. Padły
Pierwszym działaniem była konferencja otwierająca, podczas której spopytania czy nie czeka nas również przenoszenie tych rozwiązań wymutkało się 60 uczestników z Polski i Ukrainy i zaprezentowano stan gospodarki
szone limitami i redukcją emisji dwutlenku węgla?
Planowano jeszcze jedną wizytę studyjną w Zakładach produkcji
komunalnej na przykładzie obu miast, a ekspert zewnętrzny przedstawił
kierunki zmian dyktowane, bądź prognozowane przez Unię Europejską.
autobusów Bogdan Motors w Łucku. Zakładu nie udało się zwiedzić,
Kolejnymi działaniami były panele ekspertów, mające na celu zdiaza to inżynierowie zakładu zaprezentowali własny prototyp autobusu
elektrycznego, którym uczestnicy projektu zwiedzili miasto.
gnozowanie sytuacji oraz problemów transgranicznych w 5 dziedzinach
gospodarki komunalnej:
Ważnym działaniem w projekcie była promocja i tworzenie postaw
Gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: implementacja praw
proekologicznych mieszkańców i rozbudzanie odpowiedzialności
i norm UE, segregacja, odbiór, sortowanie, przetwarzanie, składowanie
indywidualnej za stan środowiska naturalnego, co wpływa na jakość
i utylizowanie odpadów komunalnych,
życia. W Chełmie na najruchliwszych drogach wyjazdowych przez trzy
Gospodarki wodno – ściekowej, w tym: wydobycie, uzdatnianie,
miesiące eksponowane były 2 bilboardy o tematyce proekologicznej.
stały monitoring, dystrybucja, procesy rozliczania i zarządzanie siecią
W mieście Łucku, gdzie szczególnie podkreślano potrzebę edukowania
wodociągową oraz system odbioru, zarządzanie i modernizacja sieci
społeczeństwa, zdecydowano się na jedną lokalizację, za to ze zmieniakanalizacyjnej, przetwarzanie ścieków komunalnych, procesy utylizacji
nym co miesiąc przekazem, przez 6 miesięcy.
osadu, funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.
Projekt zrealizowano w ciągu 12 miesięcy a dużą ilość działań: 1 konKomunikacji miejskiej, w ujęciu transportu środkami transportu puferencję, 5 paneli ekspertów, 6 seminariów, 2 koncepcje odprowadzania
blicznego, w powiązaniu z systemami informatycznymi, przystankami,
wód opadowych i roztopowych, 3 dokumentacje techniczne dla trzech
formami płatności, poprzez inne formy ruchu miejskiego jak ścieżki roulic Łucka, 5 wizyt studyjnych, utworzenie dwóch Punktów Obsługi
werowe, rowery miejskie.
Mieszkańca, kampanie promocyjne,a jego cele udało się z powodzeniem
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osiągnąć przy pomocy zaangażowanego personelu Stowarzyszenia,
Miasta Łuck i Miasta Chełm.
Zakładamy, że prowadzone w projekcie działania przyczynią się do
podniesienia jakości usług komunalnych na rzecz efektywniejszej ochrony
środowiska naturalnego. Praca środowisk odpowiedzialnych za zapewnienie mieszkańcom miast jak najlepszego poziomu życia obarczona
jest dużą odpowiedzialnością, poczuciem misji, i determinacją działania
w sytuacjach awaryjnych. Podczas realizacji projektu przekonaliśmy się,
że ludzie służb komunalnych to pasjonaci swojej pracy, stale doskonalący
siebie, otwarci, dążący do wyrównania różnic cywilizacyjnych i zapewnienia mieszkańcom usług według najwyższych standardów. Warto, by
zawiązane podczas projektu partnerstwa oraz nabyte doświadczenia,
zaowocowały szczegółowymi projektami transgranicznymi. W ogłoszonym w październiku br. naborze wniosków do nowego programu
Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 obserwujemy rozszerzanie się
zainteresowania współpracą z zakresu gospodarki komunalnej projektami
trójstronnymi, obejmującymi także Białoruś, m.in. Miasto Brześć. Planuje
się złożenie projektów na rozwiązywanie najważniejszych problemów,
mających wpływ na wspólne, przygraniczne środowisko.
Zajęliśmy się tą dziedziną, ponieważ zanieczyszczenia powietrza,
wód czy gleby nie znają granic państwowych, dlatego w obszarach
przygranicznych powinniśmy wszyscy być zainteresowani poprawą
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Jeden z bilboardów w Chełmie

zarówno świadomości społecznej, jak i infrastruktury technicznej oraz
wdrażanych procedur postępowania z odpadami, zwłaszcza niebezpiecznymi, tak po polskiej, jaki i ukraińskiej stronie granicy.
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POD PATRONATEM „E.PL/ER.PL”
W ubiegłym roku nasze czasopismo objęło patronatem projekt zakończenia
ponad 30-letniej budowy zapory na Skawie i zbiornika w Świnnej Porębie opodal
Wadowic, który zaczyna już być znany pod nazwą Jeziora Mucharskiego. Jeszcze
na początku roku 2016 wydawało się, że ta ślimacząca się w nieskończoność
inwestycja, która pochłonęła już ponad 2 miliardy 300 milionów złotych, nadal
pozostanie pomnikiem nieudolności inwestycyjnej państwa. Jednak w maju br.
Sejm RP przyjął ustawę która popycha do przodu proces dokończenia inwestycji
i rozpoczęcia dzieła turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania przyszłych
Małopolskich Mazur. Nadal będziemy przyglądać się bacznie losom tego projektu
i kibicować wszystkim tym, którym leży na sercu pomyślny jego finał.
Redakcja

MOŻE WRESZCIE SKOŃCZĄ TĘ BUDOWĘ?
13 maja br. Sejm uchwalił Ustawę o dokończeniu budowy
Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (Dz.U. z 29 czerwca 2016, poz.
927 ), która określa zasady dokończenia budowy przeznaczając
jednocześnie na ten cel 53,23 mln złotych.
Porosiliśmy ponownie o wypowiedź w tej sprawie Wójta Mucharza Pana Wacława Wądolnego.
– Od naszej ostatniej rozmowy minął prawie rok (Europrojekty.
PL/Euroregiony-Polska” nr 110 z przełomu grudnia 2015 r. i stycznia
2016 r.). Wówczas był Pan pesymistycznie nastawiony co do terminu
dokończenia budowy Zbiornika Świnna Poręba, czyli przyszłego
Jeziora Mucharskiego. W ciągu tego czasu nastąpiły pewne wydarzenia. Czy mógłby Pan o nich opowiedzieć?
– Zasadnicza rzeczą jest to, ze Sejm uchwalił Ustawę, która jednoznacznie określa termin całkowitego zakończenia budowy zbiornika
na rok 2017. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, że Ustawa ta objęła
swym zasięgiem budowę drogi łączącej centrum gminy z Zagórzem –
wsią położoną po drugiej stronie przyszłego jeziora. Prace, od pewnego
czasu, są już w toku.
– Kto jest wykonawcą?
– Roboty wykonuje krakowski Energopol. To jest 2,5 kilometrowy
odcinek drogi w trudnym terenie, ale mamy zapewnienia wykonawcy,
że wyznaczony termin umowny tj. 15.12.2016 r. zostanie dotrzymany.
Droga okazała się o wiele tańsza od wcześniejszych założeń inwestora
( RZGW ), które opiewały na kwotę 30 milionów złotych. Wielokrotnie
kwestionowałem jej wysokość uważając, iż koszt budowy drogi powinien
być o połowę niższy. Teraz okazało się, że droga ta – przypomnę: 2,5
kilometra – wybudowana zostanie za … 9 milionów złotych czyli za 30%
tego co zakładano wcześniej. Różnica jest zatem bardzo duża i wydaje
mi się, że gdyby od początku ktoś fachowo spojrzał na ten problem,
to nie byłoby tej wieloletniej dyskusji, a droga dawno byłaby gotowa.
Mając więc takie zapewnienia, że: droga powstanie, są pieniądze na jej
wykonanie i dokończenie budowy zbiornika, na ustabilizowanie dwóch
osuwisk, które są na terenie Gminy Stryszów, wydaje się, iż przyszłoroczny termin zostanie dotrzymany. Choć dalej – nauczony wcześniejszym
doświadczeniem – ten pesymizm we mnie drzemie i boję się, że znowu
jakieś potknięcie czy czyjeś niedopatrzenie spowoduje, ze termin ten
zostanie kolejny raz przesunięty.
– Pamiętam, iż w ubiegłym roku była mowa o tym, że do dokończenia budowy zbiornika brakuje 70 milionów złotych. Tymczasem wspomniana Ustawa gwarantuje kwotę 53 milionów 230
tysięcy złotych.
– Z tym są właśnie związane moje obawy i boimy się, że tych
pieniędzy może zabraknąć. Zakładam jednak, że najważniejsze prace
uda się wykonać i będzie można przystąpić do napełniania zbiornika
– w przyszłym roku powinno się ono rozpocząć. Jeśli zakończona zostanie budowa drogi, to jeszcze w tym roku ma nastąpić uruchomienie
elektrowni. RZGW wystąpiło już o zgodę na wyburzenie mostu i rozpoczęcie piętrzenia wody do poziomu 290 metrów (n.p.m.); dopiero
wtedy będzie można rozpocząć rozruch elektrowni. Wyburzenie mostu
spowoduje także „odcięcie” tamtych terenów na około 3 miesiące, ale
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jest to działanie obecnie niezbędne i konieczne. Również w interesie
gminy leży, aby jak najwcześniej powstał zbiornik; wpłynie to także
korzystnie na stan finansów gminy.
– Jakie będą przychody gminy z tytułu uruchomienia elektrowni?
– Trudno mi w tej chwili określić dokładnie poziom tych przychodów;
myślę, iż z elektrowni i położonego przy niej zakładu rybackiego może
to być nawet pół miliona złotych rocznie – to dla naszej gminy, która ma
budżet na poziomie 12 milionów, kwota znacząca. Chcę powiedzieć, że
bardzo straciliśmy na tym, iż zakończenie tej inwestycji przeciąga się.
Zlikwidowany został, pracujący między innymi na potrzeby budowy,
kamieniołom w Skawcach, z którego czerpaliśmy przychody z tytułu
opłaty eksploatacyjnej w wysokości przynajmniej 150 tysięcy złotych
rocznie. Odeszły firmy, które realizowały tę inwestycję i uiszczały w gminie
podatki z tytułu zajęcia i korzystania z jej gruntów.

Mapa Jeziora Mucharskiego

– Zauważyłem dziwne zjawisko. Ze stron internetowych wielu
gmin zniknęły zakładki dotyczące funduszy unijnych. Rozumiem,
że realizacja projektów powodowała konieczność zamieszczania
odpowiednich informacji. Debata m. In. na temat Brexitu świadczy
o jakieś totalnej panice i obawach o rozpad Unii Europejskiej. Jak
z punktu widzenia pańskiej gminy – samorządu lokalnego można
odnieść się do tego problemu? Czy to (Brexit) ma jakiekolwiek
znaczenie dla takiej gminy jak Mucharz?
– Takie gminy jak nasza jeszcze się nie zastanawiały ani nad problemem Brexitu, ani tez nad skutkami ewentualnego rozpadu Unii
Europejskiej. Obserwując obecną sytuację mam pewne obawy, że
spowoduje to negatywne skutki w finansowaniu polskich programów.
Na dzień dzisiejszy, nie widzę aż tak dużych powodów do zmartwień.
Pewne pieniądze już są przyznane i aplikujemy po nie – chcemy maksymalnie wykorzystać istniejacą szansę.

PROJEKT JEZIORA MUCHARSKIEGO
– Na jakie projekty, cele przygotowujecie wnioski?
– Najważniejszy projekt związany jest z rekreacyjnym i turystycznym
zagospodarowaniem zbiorników wodnych i ich obrzeży. Przyznano już
środki na turystyczne zagospodarowanie pięciu małopolskich zbiorników,
w tym także na Zbiornik Świnna Poręba, czyli na Jezioro Mucharskie.
Jest to kwota około 5,5 miliona Euro na jeden zbiornik. Z pieniędzy tych
mogą korzystać zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą,
jak samorządy naszych trzech gmin: Mucharza, Stryszowa i Zembrzyc.
Bardzo mocno się do tego przygotowujemy. Ten projekt jest już ogłoszony
i potem już konkretne wnioski zostaną złożone do końca bieżącego roku.
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skupić się dyplomatycznych „naciskach” na odblokowanie tych
terenów i przeznaczenie ich dla tych trzech gmin.
– To jest oczywiście, w kontekście uruchomienia i zagospodarowania
zbiornika, bardzo ważny temat. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że
gdyby budowa zbiornika została ukończona w przyszłym roku i będzie on
zalewany, to tereny będą dalej niezagospodarowane turystycznie. Stan
tych terenów jest, na dzień dzisiejszy, fatalny; nie są one pod względem
kultury rolnej prawidłowo utrzymywane. Są zakrzaczone, zarośnięte,
a RZGW jako zarządca nimi się nie zajmuje, bo … buduje zbiornik i nie
jest przygotowany do prowadzenia tego typu działalności. RZGW chyba
sam liczy na prowadzenie działalności gospodarczej i z tego będzie
częściowo finansować zagospodarowanie terenu w zakresie turystyki
i rekreacji. Jeżeli wokół zbiornika już teraz nie zaczniemy inwestować, to
nawet za 5 lat nic nie powstanie. Będzie tylko jezioro z lustrem wodny
i zarośniętymi wokół niego terenami nieprzygotowanymi na przyjęcie
turystów. Nie chcemy, aby tak się stało. Wręcz odwrotnie – gmina ma
się rozwijać. Przez 30 lat obiecywano nam, że jak powstanie zbiornik, to
będziemy mieć możliwości rozwoju i przysłowiowe kokosy. Biorąc pod
uwagę obecną sytuację – czarno to widzę. Zbiornik pewnie powstanie, ale
nasze gminy i turyści przez długie lata nie będą mogli z niego korzystać.

– Pięć i pół miliona Euro to sporo pieniędzy…
– Oczywiście, ale może ich być jeszcze więcej, bo, być może, nie
wszyscy wykorzystają „swoje” pieniądze i pojawi się możliwość ich przesunięcia na nasz zbiornik. Na dzień dzisiejszy jesteśmy ( gminy Mucharz,
Stryszów i Zembrzyce ) na etapie opracowywania wspólnego programu
zagospodarowania zbiornika, który obejmuje wszystkie potrzeby gmin
i możliwości rozwoju turystycznego. W ciągu kilku tygodni, najwyżej
dwóch miesięcy stworzymy ten program. Muszę powiedzieć, że jest
bardzo duże zainteresowanie nim i już teraz zostało złożonych sporo
konkretnych projektów inwestycyjnych.
Fot. Robert Kadela

– Z mojej rozmowy z rzecznikiem RZGW panem Konradem Myślikiem wynika, iż RZGW otrzymał tylko 10% obiecanych środków
na dokończenie budowy. Również redakcja „Jeziora Mucharskiego”
– lokalnego magazynu informacyjnego chce w najbliższym numerze
zamieścić wywiad z Panią Dyrektor Małgorzatą Owsiany z RZGW
w Krakowie. Społeczności lokalne oczekują, by określiła się na czym
rzeczywiście stoimy, żeby wzięła odpowiedzialność za słowo. Jak
Pan Wójt zapatruje się na ten pomysł?
– Ja myślę, że taki wywiad jest konieczny. Chcielibyśmy wreszcie
poznać stanowisko RZGW i usłyszeć (wiarygodnie), jakie są plany i założenia na przyszłość w zakresie rozwoju i zagospodarowania turystycznego
przyszłego Jeziora Mucharskiego.

Takie będą Małopolskie Mazury

– Gdzie w tej sytuacji mogą inwestować zewnętrzni inwestorzy?
– Poszerzyliśmy zakres możliwości inwestycyjnych o teren całej
gminy – dalej od zbiornika – aby już przygotowywać się do późniejszych
działań. Kilku inwestorów już wykupiło działki i prywatnie maja dostęp
do wody, a inni liczą na to, że, prędzej, czy później Skarb Państwa zechce
im sprzedać, wydzierżawić, bądź w inny sposób pozwoli zagospodarować
wspomniane tereny.
– Czyli wysiłki naszej redakcji, chodzi tu zarówno o „Europrojekty-PL” jak i lokalne czasopismo „Jezioro Mucharskie”, powinny

Rozmawiał Jacek Broszkiewicz
Fot. Robert Kadela

– Chcę zapytać o to, jakie planowane są przez wasze gminy działania propagandowo – informacyjne, aby ten projekt był bardziej
znany i zaistniał szerzej w przestrzeni publicznej?
– Dość mocno rozpropagowaliśmy ten Program. Zrobiliśmy kilka
spotkań informacyjnych, zamieściliśmy informacje na naszych stronach
internetowych, wysłaliśmy także informacje do potencjalnych inwestorów,
którzy już wcześniej wyrażali swoje zainteresowanie w tym kierunku. Na
jednym z takich spotkań ustaliliśmy szczegóły co jest do zrobienia na tym
etapie i kto może to zrobić. Mamy nadzieję, że uda się to wykorzystać
w 100 %. Najważniejszym, a nie rozwiązanym pomyślnie do tej pory
problemem, jest brak terenów. Są one dalej w zarządzie RZGW, który
wstrzymuje się od wypełnienia wszelkich wcześniejszych uzgodnień powołując się na stanowisko Ministerstwa i Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej i nie chce rozmawiać z nami na temat przekazania tych terenów
w nasze władanie. RZGW w ramach budowy zbiornika wykupiło wcześniej
te tereny i w większości z nich ( prawie 80% ) jest zarządcą. Ja myślę,
że to może być nawet około 30 ha. W tej chwili nasze gminy nie maja
bezpośredniego dostępu do zbiornika i choć dysponujemy wstępnymi
uzgodnieniami w tym zakresie, to nie mamy zgody na wejście w teren,
aby zacząć cokolwiek projektować. Już raz pewne pieniądze zostały
stracone; boimy się aby to się znowu nie powtórzyło.
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– Będziemy zatem działać w tym kierunku, aby uzyskać z RZGW
wiążące stanowisko w sprawie przyszłości Jeziora Mucharskiego
i turystyczno – rekreacyjnego zagospodarowania terenów wokół
niego. Dziękuję Panu za rozmowę.

Mucharz
P.S. Mimo starań, a nawet ustalonego już terminu spotkania i rozmowy
z dyrektor M. Owsiany – w ostatniej chwili zostało ono odwołane przez
niedoszłą rozmówczynie za pośrednikiem rzecznika tej instytucji. Za to
we wrześniu RZGW zaprosiło na Zaporę w Świnnej Porębie wiceministra
środowiska Mariusza Gajdę. Byli obecni wybrani dziennikarze – nie wszyscy
zainteresowani. Nie zaproszono też samorządowców trzech najbardziej
zainteresowanych zagospodarowaniem Jeziora Mucharskiego gmin: Mucharza. Stryszowa i Zembrzyc. Czyżby RZGW w Krakowie, wobec swojej
niejasnej przyszłości i groźby likwidacji w kontekście planów utworzenia
jednej instytucji – Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” ,
które miało zastąpić Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i jego regionalne
ekspozytury (RZGW ), był zainteresowany eskalowaniem konfliktu z samorządami i tworzeniem klimatu sprzyjającego nieoddaniu im ponad 30
hektarów terenów na linii brzegowej Jeziora Mucharskiego, niezbędnych
do zagospodarowania ich według istniejących planów gminnych? To i wiele
innych pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi.
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POD PATRONATEM „E.PL/ER-P”: PROJEKT JEZIORA MUCHARSKIEGO

POZOSTAJE WIARA…
Rozmowa z Pawłem Żmiją, przewodniczącym Rady Gminy Stryszów
– Panie przewodniczący, łatwe jak
sądzę pytanie – sam nasz tytuł do niego
obliguje: W przyszłym roku, jak się spodziewamy, zostanie zalane Jezioro Mucharskie; jak pan sądzi – jakie będzie fakt
ten miał znaczenie dla przyszłości gminy?
– Proszę pana, to będzie miało dla naszej gminy znaczenie kolosalne!
Nie mam żadnych wątpliwości, nikt nie ma, to dla nas – być, albo nie
być… Ponieważ zawodowo związany jestem z turystyką, bez wahania
mogę rzec, iż jezioro daje wielką szansę dla tego regionu. Lecz mój
optymizm lekko hamuję, bowiem mam wątpliwości, mam obawy, iż
zalanie bezwarunkowo się stanie. Gdy byłem w pierwszej klasie szkoły
podstawowej zapowiadano nam, iż już w ósmej klasie będziemy się kąpać
w Jeziorze Mucharskim, dziś mam dziecko w pierwszej klasie i boję się
mu powiedzieć, iż przy końcu szkoły wykąpie się w nim… Moje obawy
biorą się z faktu zaistnienia osuwisk, przede wszystkim na terenie gminy
Stryszów, i uporanie się z tym będzie kosztowało nas wiele pracy i czasu.
Wracając do rzeczy, bez dwóch zdań, jezioro jest dla nas wielką
szansą, przyszłoroczny termin zalania, może za dwa lata wedle mnie musi
zostać dotrzymany, jeśli marzymy o jakichkolwiek dochodach z tego
przedsięwzięcia. Bo tak to już jest w realizacji inwestycji, jeśli mam być
zyskowna, musi zostać wykonana szybko…

Gmina Stryszów. Teren zalewowy

– Czy potencjalni inwestorzy złożyli już w gminie deklaracje
zainwestowania tu środków, czy składają swe aplikacje?
– Mamy kilka osób, które wykupiły u nas działki z myślą o inwestowaniu, przekształcając je na tereny inwestycyjne, niekoniecznie zresztą
na linii brzegowej w Dąbrówce, Stryszowie, pod Chełmem. I mówią
otwarcie: czekamy, czekamy… Nikt nie zainwestuje dużych pieniędzy,
jeśli warunek podstawowy – jezioro nie zaistnieje.

– Jak się pan odnosi do niepokojącego faktu posiadania przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ponad 30 hektarów terenów na linii brzegowej jeziora? Jest szansa na to, by
samorządy Mucharza, Stryszowa i Zembrzyc odzyskały te ziemie?
Z tego co dziś widzę – marna… Niestety, marna szansa, wbrew temu
co się mówi, RZGW czy państwo mają narzędzia, by przekazać te grunty
gminom, czy staroście a starosta potem gminom; natomiast tak się nie
dzieje. Mam wrażenie, iż to jest zamierzone działanie.
– Co ma pan na myśli?
– Nie sugeruję żadnych korupcyjnych poczynań, nie, po prostu
każdy chce zarobić. Te działki będę niebawem warte furę pieniędzy i kasa
pójdzie do budżetu państwa a to, że samorządy pozostaną bez dostępu
do jeziora, samorządy, czyli ludzie, to mniej ważne…
– Myśli pan, że warto wejść na drogę sądową przeciwko RZGW?
– Takie rozwiązanie poparłbym, ale musiałbym mieć jednak solidne
wsparcie w postaci analiz prawnych, bo wydaje mi się, iż szansa satysfakcjonującego dla nas wyniku sporu z RZGW wydaje się wątpliwa, albowiem
ta instytucja jest tylko wykonawcą zleceń, ale może w ostateczności taka
droga jest zasadna? To o czym mówmy jest dla nas wszystkich bardzo
ważne, my tym żyjemy mieszkańcy naszej gminy i okolicznych, martwimy
się tym i oczekujemy dobrego rozwiązania.
A propos RZGW, i tych inwestycji przez skarb państwa nam obiecanych
jak: kanalizacja, wodociągi; mamy podpisane umowy z byłym wojewodą
bielskim, w których na piśmie mamy zapisane te zobowiązania; ufamy,
iż istnieje ciągłość zobowiązań, bez względu na konfigurację polityczną
Na chwilę obecną nasza gmina jest w 75 procentach skanalizowana,
ale teraz jesteśmy przygotowani do dużej rozbudowy oczyszczalni ścieków,
bo jeżeli wokół mają powstawać liczne pensjonaty, to będzie niezbędne.
– Powoli zaczyna się rozkręcać perspektywa finansowa unijna
2014-2020; zadania, o których pan mówił wpisują się w nią. Gdyby
wymienione przez nas w rozmowie trzy gminy zawiązały związek
międzygminny i bezpośrednio aplikowały o dotacje unijne? Jest taka
możliwość? Czy te gminy stać na to , jeśli chodzi o wkład własny?
– Rozbudowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków zrobimy tak, czy
owak; mamy to zaplanowane, mamy gotowe wnioski do odpowiednich
instytucji, zaplanowane środki. Możemy to zrobić sami, ale kosztem wielu
innych również potrzebnych w gminie inwestycji, dlatego wsparcie byłoby ważne. Jezioro jest nam potrzebne, to nasza szansa, nasza nadzieja.
Czekamy tyle lat, moja wiara jest wielka, ale tak niewiele od nas zależy…
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Antoni Szczęsny

KOMPLEKSOWA OCENA SAMORZĄDÓW

RANKING ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji
i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, w oparciu o analizę szesnastu wskaźników, które obejmują trzy obszary rozwoju: gospodarczy,
społeczny oraz ochrony środowiska powstał ranking rozwoju JST.
Wyniki rankingu są opracowywane na podstawie niezależnych
danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych)
i obejmują swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce
w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na
prawach powiatu. Przedmiotem oceny były m.in. inwestycje, liczba firm
i pracujących, dochody gmin, poziom wykształcenia mieszkańców oraz
skala migracji ludności. Wyniki rankingu zostały zaprezentowane w Sejmie podczas konferencji, której organizatorem była sejmowa Komisja
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Wydział Administracji
i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego
Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
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Ranking miast na prawach powiatu

1. Gliwice , 2. Olsztyn, 3. Warszawa, 4. Krosno, 5. Rzeszów, 6. Poznań,
7. Katowice, 8. Wrocław, 9. Sopot, 10. Szczecin
Gminy miejskie
1. Karpacz, 2. Biłgoraj, 3. Sucha Beskidzka, 4. Bieruń, 5. Limanowa,
6. Pruszcz Gdański, 7. Lubawa, 8. Nowy Dwór Mazowiecki, 9. Złotów,
10. Żywiec
Gminy wiejskie
1. Kleszczów, 2. Kobierzyce, 3. Puchaczów, 4. Tarnowo Podgórne, 5.
Rewal, 6. Suchy Las, 7. Ożarowice, 8. Mielno, 9. Krokowa, 10. Lesznowola
Gminy miejsko-wiejskie
1. Dziwnów, 2. Polkowice, 3. Stryków, 4. Kórnik, 5. Ożarów Mazowiecki,
6. Niepołomice, 7. Błonie, 8. Zbąszynek, 9. Goleniów, 10. Solec Kujawski

Źródło: Portal Samorzadowy
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NOWE MOŻLIWOŚCI,
NOWE WYZWANIA
było zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej obszaru, tak aby po
2020 roku, czyli po zakończeniu realizacji Programów INTRERREG V-A,
pogranicze Polsko-Czesko-Słowackie mogło przyciągnąć inwestorów,
turystów i wykorzystać potencjał dla dalszego samodzielnego rozwoju.
Euroregion Beskidy to nie tylko mikrofundusze, ale także szeroka
gama działań statutowych Stowarzyszenia „Region Beskidy”. Od początku istnienia Euroregion ściśle współpracuje ze swoimi członkami
na rzecz promocji regionu i tworzenia warunków dla rozwoju turystyki
na wspólnym obszarze. W tym celu zrealizowano w ostatnich latach
kilkanaście projektów związanych z tą tematyką.
Aktualnie Stowarzyszenie „Region Beskidy” przygotowuje się do
realizacji dwóch dużych projektów w ramach Programu INTERREG V-A
Republika Czeska – Polska, które pozwolą na przygotowanie najbardziej efektywnych narzędzi promocji regionu w najbliższych latach.
W pierwszym z nich szczególny nacisk został położony na przygotowanie
strategii rozwoju regionu w kontekście turystycznym oraz wskazanie
kluczowych czynników, dzięki którym
Euroregion stanie się
rozpoznawalną marką
na turystycznej mapie
Polski. Liczymy, iż strategia ta wskaże nam
przynajmniej cztery
główne potencjały
rozwojowe, na których
wszystkie gminy naszego transgranicznego
obszaru oprą swoje
działania promocyjne
i inwestycyjne. Oczywiście Euroregion
Beskidy nadal wspierać będzie działania
związane z ochroną
powietrza i klimatu,
ponieważ są one inherentną częścią rozwoju turystyki. Bez tych
działań wszelkie nakłady
na promocję i rozwój tej branży w Euroregionie Beskidy wydają się być
marnowaniem energii i pieniędzy. Temat jest o tyle istotny, że Beskidy
to teren rekreacyjny dla całego Śląska, a ponieważ na tym terenie na
obrzeżach miast i poza nimi jest najwięcej palenisk w domach w systemie budownictwa rozproszonego, spalanie gorszych gatunków węgla
a nawet odpadów jest przyczyną tzw. niskiej emisji znacząco pogarszającej jakość powietrza. Tak więc promowanie czystych technologii
ogrzewania, rozpowszechnianie stosowania odnawialnych źródeł energii,
promowanie efektywności energetycznej i racjonalizacji użytkowania
energii, staje się palącą koniecznością dla tego obszaru. Polityka Unii
Europejskiej w zakresie ochrony klimatu wymusza na nas podejmowanie
adekwatnych kroków. Uważam to za dobry stymulator działań, który
mobilizuje do realizacji projektów efektywności energetycznej oraz
ochrony powietrza, co może być znaczącym wkładem w realizację pakietu klimatyczno energetycznego i co Beskidom pozwoli na poprawę
stanu środowiska i czystości powietrza.
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Ostatni rok dla Euroregionów na pograniczu Rzeczypospolitej
Polskiej upłynął pod znakiem intensywnych prac nad zamykaniem
poprzedniego okresu programowania oraz przygotowaniem kolejnej
perspektywy finansowej. Działania te były doskonałą okazją do podsumowania pracy jaką wykonano od 2007 roku. W ostatniej perspektywie
w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Euroregion
Beskidy dysponował kwotą blisko 7 mln €. Dzięki tym funduszom beneficjenci zrealizowali 267 mikroprojektów. Projekty te nie tylko znacznie
przyczyniły się do podniesienia jakości życia mieszkańców pogranicza
Polsko-Czesko-Słowackiego, ale przede wszystkim pozwoliły sukcesywnie znosić bariery, które ograniczały wzajemną współpracę jednostek
samorządowych, organizacji pozarządowych, szkół, straży pożarnych
oraz innych podmiotów chcących wraz z zagranicznymi partnerami
realizować swoje wspólne cele.
Szczególnym zainteresowaniem w tym okresie cieszyły się projekty skoncentrowane na szeroko rozumianej ochronie i promocji
potencjału przyrodniczego i kulturowego
pogranicza. Euroregion Beskidy wspierał
tematykę ekologii a w
szczególności ochronę powietrza.
Po d k r e ś l e n i a
wymaga fakt, iż
Stowarzyszenie „Region Beskidy” jako
instytucja aktywnie
wspierająca inicjatywy ekologiczne
zrealizowała projekt
pod nazwą „Zrównoważony rozwój w Euroregionie Beskidy”,
którego produktem
by ł a p u b l i k a c j a
przedstawiająca 30
przykładów prowadzących do transfor- Festiwal Projektów 2014
macji energetycznej
obszarów miejskich, tak aby ich przestrzeń mogła cechować się zrównoważonym rozwojem, czyli takim który podniesie jakości życia przy
poszanowaniu zasad związanych z ekologią.
Wyzwania, jakie w latach 2007-2013 były podejmowane na terenie
Euroregionu Beskidy w ramach programów EWT, miały znaczący wpływ
na kształtowanie zasad realizacji mikrofunduszy w kolejnym okresie
budżetowym Unii Europejskiej 2014-2020. Przygotowane programy
INTERREG V-A na pograniczach czesko-polskim oraz polsko-słowackim
dają możliwość dalszego rozwijania współpracy pomiędzy partnerami
w ramach Euroregionu Beskidy. Na powyższą współpracę tą udało się
wyasygnować blisko 8 mln €. W związku z faktem, iż Komisja Europejska
chciałaby wciąż podnosić jakość partnerstwa – także i zasady wdrażania
mikroprojektów uległy znacznej modyfikacji. Z jednej strony wprowadzono szereg uproszczeń, takich jak rozliczanie części kosztów stawkami
ryczałtowymi, z drugiej natomiast ograniczono możliwość realizacji
projektów do tematów związanych głównie z ochroną dziedzictwa
kulturowego i naturalnego, wsparcia rozwoju turystyki oraz edukacji.
Tematy te zostały wyselekcjonowane w ramach prac nad przygotowaniem
programu, jako najbardziej znaczące dla przyszłego rozwoju transgranicznego regionu. Intencją takiego podejścia do tematyki mikrofunduszy

Marcin Filip
Dyrektor Biura
Stowarzyszenia „Region Beskidy“
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WALUTA LOKALNA – METODA STYMULOWANIA LOKALNEGO WZROSTU

SPOSOBY ALTERNATYWNE…

Diagnoza stanu i rozwój społeczności lokalnych to ważne
źródeł do małych i średnich przedsiębiorstw w regionalnej/lokalnej
czynniki rozwoju gospodarczego każdego kraju, a jednym
gospodarce. Prowadzi to do większej aktywności gospodarczej,
z podstawowych czynników rozwoju gospodarczego jest
wyższych przychodów dla przedsiębiorstw i wreszcie do zwiękpieniądz i jego obieg. Poprawa płynności działających lokalnie
szenia liczby miejsc pracy na danym terenie/w regionie. W proprzedsiębiorstw i poprawa warunków konkurencji sektora MŚP
jekcie tym kluczową role odgrywa innowacyjne zastosowanie
w konfrontacji z dużymi sieciami handlowymi mają niebagatelny
bezgotówkowego pieniądza do wspierania społeczności lokalnych
wpływ na lokalny wzrost gospodarczy. Lokalne gospodarki
(np. na poziomie powiatu). Innowacyjność jest trojakiego rodzaju:
cierpią na brak pieniądza, co jest wynikiem ekspansji wiel– społeczna (wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości budując
kich międzynarodowych firm i sieci handlowych, a pieniądze
jednocześnie kapitał społeczny), – finansowa (nowatorskie rozwydawane przez mieszkańców gmin i powiatów w sieciach
wiązanie w zakresie wzajemnych płatności wśród uczestników
handlowych są transferowane do centrali zlokalizowanej z dala
rynku), – technologiczna ( jej funkcjonowanie jest wspierane przez
od miejsca zamieszkania lokalnych konsumentów; częstokroć
zaawansowane narzędzia informatyczne).
Ważnym czynnikiem w tworzeniu waluty lokalnej jest dbałość
do innego kraju, i nie zasilają lokalnej gospodarki.
Alternatywną formą rozwoju przedsiębiorczości oraz stymuo zachowanie równowagi pomiędzy podażą a popytem na korzystalowania rozwoju gospodarczego mogą być waluty lokalne jeżeli
nie z tej formy płatności. Dużą role ma tu do odegrania samorząd
będą wdrażane w sposób wspierający lokalną przedsiębiorczość
lokalny, który oprócz promocji samej idei może świadczyć własnym
i przy wykorzystaniu nowych technologii. Metoda stymulowania
przykładem, np. przyjmując płatności za podatki i wypłacając pensję
rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem waluty lokalnej, staje się coraz bardziej popularna
w takich krajach jak Holandia, Wielka Brytania,
Włochy, czy też Hiszpania, jako jedna z metod pobudzenia ekonomii społecznej, wzrostu gospodarczego, szczególnie w regionach
o wysokim bezrobociu oraz niskim potencjale
gospodarczym.
W Polsce temat walut lokalnych jest znany,
ale nie jest wykorzystywany na taką skalę jak
w wymienionych krajach, jest to jeszcze nowy
temat. Wiele może zmienić w tym obszarze
udział Akademii Finansów i Biznesu Vistula
z Warszawy (www.vistula.edu.pl) w realizacji
międzynarodowego projektu Digipay4Growth
współfinansowanego przez Komisję Europejską: Governaments, SME`s and consumers
make aexpenditures through a digital payment
system that stiumulates economic growth and
Duma Bristolu – Bristol Pound
job creation by increasing sales and access to
credists for SMEs, co w wolnym tłumaczeniu
znaczy: „cyfrowe płatności dla wspierania wzrostu gospodarczego
urzędnikom w walucie lokalnej. Takie wsparcie ze strony samorządu
i tworzenia miejsc pracy poprzez wzrost sprzedaży i dostępności
lokalnego powoduje wzrost wiarygodności, gdyż zainteresowanie
do kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (www.digipaywalutą lokalną jest wprost proporcjonalne do aprobaty wyrażanej
przez lokalna jednostkę samorządu terytorialnego Systemy takie
4growth.eu).
Celem projektu jest wdrażanie na poziomie lokalnym innojuż funkcjonują w wielu krajach Europy; w samych tylko Niemczech
wacyjnego instrumentu finansowego służącego stymulowaniu
funkcjonuje 20 walut lokalnych. Na podobnej zasadzie opierają się
przedsiębiorczości. Za pomocą specjalnego, bezpłatnego oprowaluty lokalne funkcjonujące w Wielkiej Brytanii (Bristol Pound),
gramowania Cyclos (http://www.cyclos.org/), nagrodzonego w 2014
Hiszpanii (Catalonia – gmina Santa Coloma de Gramenet i powiat
roku jako najbardziej bezpieczna innowacja E-płatności, możliwe
Berueda), Włoszech (Sardynia).
jest stworzenie sieci współpracy lokalnych małych i średnich
przedsiębiorstw. Współpraca ta jest oparta na wzajemnym kredycie
Czym jest „waluta lokalna”?
i zabezpieczeniach finansowych, które pozwalają na zwiększenie
To nic innego jak system rozliczeń ( bezgotówkowy ) oparty na
sprzedaży w firmach oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego
udzielaniu sobie wzajemnych kredytów przez lokalnych przedsięna poziomie lokalnym. Idea wprowadzenia lokalnego pieniądza
biorców. Przedsiębiorca przystępujący do systemu sprzedaje na
zakłada, że podmioty gospodarcze i instytucje posługujące się
rynku swój niewykorzystany potencjał w postaci produktów i usługi
w rozliczeniach między sobą lokalnym pieniądzem będą mogły
, których w innych warunkach nigdy by nie sprzedał, a system
zwiększać swoją płynność a także wspierać rozwój lokalnego
zarządzany jest przez specjalne, wielokrotnie nagradzane na
biznesu. Podejście DigiPay4Growth (w skrócie Digipay) jest
międzynarodowych konkursach, oprogramowanie CYCLOS. Dodatkową zaleta systemu „waluty lokalnej” jest to, ze mogą w nim,
nowym podejściem, które pobudza rozwój regionalny/lokalny
oprócz przedsiębiorców, uczestniczyć także instytucje publiczne
i zmniejsza bezrobocie. W podejściu Digipay szczególny nacisk
położony jest na skierowanie napływu siły nabywczej z różnych
takie jak jednostki samorządu terytorialnego ( powiaty ), które
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mogą używać „waluty lokalnej” między innymi w rozliczeniach
podatkowych z przedsiębiorcami.
Waluty lokalne posiadają swój system gwarancyjny,
w którego ramach jest także ocena zdolności kredytowej firm
i instytucji wchodzących do systemu ( odbywa się to na zasadach
podobnych, jak ocena dokonywana przez bank ) oraz fundusz
gwarancyjny ( może być zarządzany przez
lokalna instytucję finansową ).
Korzyści.
Uczestnictwo w systemie waluty lokalnej nie zmniejsza rentowności firmy
gdyż sprzedaży podlegają dodatkowe,
dotychczas niewykorzystane, moce
produkcyjne lub potencjał usługowy.
Nie powoduje „psucia rynku” gdyż nie
zakłada systemu rabatów.
Powoduje zwiększenie liczby klientów,
bez naruszenia aktualnej bazy.
Przyczynia się do zwiększenia obrotów.
Motywuje przedsiębiorców i konsumentów do „kupowania i wydawania lokalnie”
Służy budowie kapitału społecznego i zacieśnianiu więzi na
poziomie lokalnym
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Przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia ( tworzenie nowych
miejsc pracy ) oraz „odpływu” siły roboczej poza społeczność
lokalną ( np. za granicę ).
Waluta lokalna czy kredyt bankowy ?
W przypadku waluty lokalnej, w odróżnieniu od klasycznego
systemu kreowanego przez banki, „kreatorem”
kredytu są lokalni przedsiębiorcy uczestniczący
w systemie. Pieniądze wykreowane przez kredyt
w walucie lokalnej „krążą” według określonych
reguł i w określonym czasie wśród lokalnych
firm i instytucji – uczestników systemu, a więc
pozostają w społeczności lokalnej; nie „wypływają” na zewnątrz poza określony teren ( np.
powiat ). Zyskują na tym lokalni przedsiębiorcy,
a tracą duże korporacje i tzw. sieciówki, które
przejmują strumień pieniędzy z powiatu i transferują go w postaci zysku poza powiat, do swoich
macierzystych central zlokalizowanych często
poza granicami kraju, podnosząc tym samym
tamtejsze lokalne PKB.

dr hab. Jan Fazlagić

PLAN JUNCKERA W POLSCE: TORUŃ

PECUNIA NON OLET!
jednostek państwowych niższego szczebla i powinien być inspiracją
dla pozostałych regionów lub państw członkowskich.
****
Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej
udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe
dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób
do realizacji celów polityki unijnej.
Pobudzenie inwestycji w unijnej gospodarce jest priorytetem
Komisji Europejskiej Jean-Caude’a Junckera. Są one niezbędne, aby
przyspieszyć wzrost gospodarczy, pobudzić innowacyjność i podnieść
konkurencję. Dlatego stworzono Plan Inwestycyjny dla Europy, którego głównym elementem jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji
Strategicznych (EFIS). Został on ustanowiony w ramach Europejskiego
Banku Inwestycyjnego, a jego celem jest wspieranie projektów, którym
trudno byłoby pozyskać finansowanie na zasadach rynkowych.
Plan Inwestycyjny dla Europy zakłada także stworzenie lepszych
warunków do inwestycji i zwiększenie konkurencyjności UE dzięki
poprawie otoczenia regulacyjnego, w tym eliminacji barier, które
utrudniają realizację inwestycji.
We wrześniu br. Komisja zaproponowała rozszerzenie pierwotnego trzyletniego okresu obowiązywania Planu (2015-2018)
o wartości docelowej 315 mld EUR, do co najmniej pół biliona euro
na inwestycje do 2020 r. - tj. do końca obowiązywania aktualnych
wieloletnich ram finansowych.
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Poddawani zmasowanemu ostrzałowi medialnemu odnosimy
czasem ( niektórzy nieustannie) wrażenie, że Unia Europejska
to bankrut, którego dni są policzone. Unia zresztą w ogóle jest
tworem podejrzanym i należy ją gruntownie zreformować, co
często jest odbierane za zapowiedź jej likwidacji. Niektórzy są
pełni strachu o taki rozwój wydarzeń, inni zaś zacierają ręce, bo
będzie można mówić wreszcie o prawdziwie niepodległej Polsce.
Tymczasem życie toczy się swoim torem i nasz kraj wyciąga rączki
po kasę unijnych podatników, jak gdyby nigdy nic, jak gdyby nasze
relacje z największymi w UE były nadal kwitnące. Że tak nie jest
widzi każde dziecko. Ale pecunia non olet! To nie są gołosłowne
stwierdzenia. Oto przykład.
Szpital w Toruniu skorzysta z finansowania w ramach Planu
Inwestycyjnego dla Europy. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
udzielił 238 mln złotych kredytu (około 57 mln euro) na modernizację placówki im. L. Rydygiera. To pierwsza w kraju transakcja
z udziałem sektora publicznego objęta gwarancją z budżetu UE
w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).
EFIS jest głównym elementem Planu Inwestycyjnego dla Europy, zaproponowanego przez Komisję Europejską. Jego celem jest zwiększenie
europejskich inwestycji na rzecz tworzenia miejsc pracy i pobudzania
wzrostu gospodarczego.
W Toruniu środki EBI posłużą do sfinansowania rekonstrukcji i wyposażenia Szpitala im. L. Rydygiera, którego właścicielem i zarządcą
jest województwo kujawsko-pomorskie. Projekt jest częścią programu
inwestycyjnego, mającego na celu osiągnięcie przez
szpital standardów technicznych i profesjonalnych
wymaganych przez prawo polskie i europejskie.
To pierwszy projekt EFIS w sektorze publicznym
w Polsce, ale także modelowa operacja łącząca finansowanie z EFIS i wsparcie z dotacji UE w innowacyjną
formę instrumentu finansowego. To pionierski projekt,
który może być zastosowany w przypadku innych
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POLSKIE EUROREGIONY W UE: EUROREGION „SPREWA-NYSA-BÓBR”

BLASKI I CIENIE EUROREGIONALNEJ
RZECZYWISTOŚCI
Z Czesławem Fiedorowiczem – Prezesem Konwentu Stowarzyszenia
Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, Przewodniczącym Zarządu
Federacji Euroregionów RP, Przewodniczącym Sejmiku Województwa
Lubuskiego – rozmawia Jacek Broszkiewicz
– Zbliża się koniec roku zamykającego trudny okres dla polskich
euroregionów, spowodowany znacznym opóźnieniem wdrażania
perspektywy finansowej UE 2014-2020. W jaki sposób wpłynął on
na funkcjonowanie euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr o raz innych
polskich euroregionów?
– Euroregiony w pewnym sensie zostały zmuszone do budowania
struktur adekwatnych do zadań zarządzania środkami EWT. Dotyczy
to Euroregionów granicy Polski południowej i zachodniej. Po 1995
roku, kiedy powierzano tym strukturom jakąś część funduszy unijnych,
jako instytucji odpowiedzialnej za nabór i rozliczenie transgranicznych mikroprojektów, stworzono biura, zatrudniono i wyszkolono
niezbędne kadry. Wielu spośród tych pracowników ma wieloletnie
doświadczenie, są zatrudnieni od kilkunastu a nawet ponad 20 lat.
Prowadzenie biur, działających bez corocznych dotacji budżetowych, a jednak funkcjonujących podobnie jak administracja rządowa
i samorządowa, wymaga niestandardowych wysiłków, by utrzymać
stan posiadania. Rola Euroregionów jest wciąż prawnie nietypowa.
Jednak są tylko organizacjami pozarządowymi, z obu stron granicy,
powiązanych umowami międzynarodowymi, których podstawą jest
Konwencja Madrycka z 1980 roku. Zwracam tak silną uwagę na zadania biurokratyczne, bo te w zasadzie pochłonęły Euroregiony. Tylko
w okresie 2007-2013 nasz Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” dokonał
naboru, ocenił i rozliczył ponad 1000 projektów polsko-niemieckich.
To się wiąże z tytaniczną pracą i odpowiedzialnością. Niemal w każdym
biurze Euroregionów uprawnione jednostki prowadzą szczegółowe
kontrole. Ponosimy odpowiedzialność za beneficjentów i kiedy następuje poślizg pomiędzy programami operacyjnymi w kolejnych
okresach wsparcia, to i następują poważne tąpnięcia. Widzimy istotne
różnice w zaawansowaniu programów transgranicznych Interregu.
Niestety Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy
INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 właściwie jeszcze
nie ruszył. A upłynął już rok 2014, 2015 i kończy się 2016. Musieliśmy
zwolnić 7 z 16 pracowników naszego biura. Mamy trudności z płynnością. Program się opóźnia stąd i brak środków na zarządzanie. A trzeba
zakończyć poprzedni program i utrzymać ciągłość pracy biur. Gorsze
jest istotne zakłócenie ciągłości współpracy transgranicznej poprzez
wygaszenie możliwości wspierania finansowego przedsięwzięć międzyludzkich. Tym samym nadwątlamy intensywność i trwałość powiązań
ponadgranicznych. Często pojawia się niemal wściekłość beneficjentów, gmin i powiatów członkowskich. Dochodzi do sporadycznych
rezygnacji z członkostwa w euroregionie. Trudno wskazać winnych
takiego stanu rzeczy, ale boli brak działań wyprzedzających. Takich
o które euroregiony apelują przez wszystkie lata swojego istnienia.
Oczywiście euroregiony na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą nie
mają w ogóle funduszu mikroprojektów, ale wszyscy mamy świadomość ciągłości kontaktów międzyludzkich. Każda dziura tworzy
istotny wyłom.
– Na polskiej mapie pojawia się coraz więcej Europejskich
Ugrupowań Współpracy Terytorialnej – podmiotów z osobowością
prawną – w przeciwieństwie do euroregionów – które mają się
zajmować także współpracą transgraniczną. Jaką rolę widzi Pan
dla nich w kontekście działania polskich euroregionów?
– EUWT to swoista melodia przyszłości. Chyba zbyt optymistycznie inicjatorzy tej regulacji europejskiej szacowali szerokie otwarcie
państw sąsiedzkich na budowanie wspólnych instytucji z osobowością
prawną. Bo nawet przyjazne sobie granice wewnętrzne UE to ciągle
styk różnic interesów, systemów prawnych, priorytetów i możliwości
finansowych. Stąd trudno znaleźć takie cele i zadania, dla których
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EUWT może prowadzić jednolitą działalność w każdym z państw i regionów założycielskich. Taką działalność, której nie można zrealizować
w ramach międzynarodowych porozumień, umów partnerskich albo
spółek prawa handlowego. Skoro można z powodzeniem prowadzić
wspólną, polsko-niemiecką oczyszczalnię ścieków w formie spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, to nie można traktować EUWT jako
wyłącznego remedium na inne zadania transgraniczne. Kuszącym jest
zapis o możliwości bezpośredniego pozyskiwania funduszy unijnych na
projekty EUWT, ale pamiętajmy o zasadzie refinansowania projektów
w ramach Interreg. Zatem niezwykle ważne są możliwości finansowe
każdego z tworzonych EUWT.
Na pograniczu polsko-niemieckim powstało ugrupowanie o nazwie
Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie
Współpracy Terytorialnej. Trzy polskie województwa jednak mają
pewne trudności we współfinansowaniu kosztów EUWT, a regiony
czeskie nie przystąpiły jako członkowie. To poddaje w wątpliwość
osiągnięcie pełnego efektu zadania kluczowego tego EUWT.
Zatem osobowość prawna nie jest jedynym gwarantem osiągnięcia
założonego celu. Ważniejsza jest zgoda państw sąsiedzkich, władz
granicznych regionów na powierzanie zadań, przedsięwzięć takim
podmiotom jak EUWT. Euroregiony z racji podejmowania różnorodnych
inicjatyw transgranicznych, zdolności do projektów pilotażowych,
zaufania jakim je obdarzają członkowie (czyli gminy i powiaty), są
predestynowane do podejmowania inicjatyw EUWT. Jednak dla nas
wyzwaniem powinny być trudno rozwiązywalne zagadnienia, by nie
wkraczać w obszar konkurencyjności dla przedsiębiorstw lub nie
zaburzać systemowych zadań instytucji publicznych.
Ciekawą dla EUWT euroregionalnych może być sfera usług komunalnych, zdrowotnych, deficytowych zadań edukacyjnych i komunikacji.
Euroregiony już są założycielami EUWT, jak choćby Tatry, czy też są
członkami EUWT jak choćby Nysa, Glacensis. EUWT z inicjatywy czy
też z udziałem Euroregionów, mają rozwijać ich działalność a nie ją
zastępować. Przekształcenie euroregionu w EUWT ma tylko wtedy
sens, gdy nie umniejsza, nie utrudnia dotychczasowej działalności.
– We wrześniu na Konferencji Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych w Goerlitz mówił Pan o konieczności budowania
wspólnot transgranicznych. Jaki cel przyświecać powinien temu
działaniu i na czym ma ono polegać?
– W Görlitz i Libercu mówiłem o konieczności wzmacniania roli
Euroregionów przez państwa członkowskie UE, przez struktury KE
i o pomocy naszej “centrali”, jaką jest SERG (AGEG). Transgraniczne
wspólnoty budowane są w oparciu o ludzi, czyli o samorządy lokalne,
organizacje zrzeszające mieszkańców obu stron granic i kontakty bezpośrednie. Problemem wielu Euroregionów jest często osłabienie ich
pozycji po 20 latach działalności. A to nadal euroregiony mają kluczową
rolę w budowaniu i kontynuacji partnerstw transgranicznych. Warto
wzmacniać rolę euroregionu jako partnera dla władz centralnych
i regionalnych. Nie tylko w zarządzaniu funduszami unijnymi, ale też
w realizacji współpracy transgranicznej Polski z krajami sąsiedzkimi.
Wciąż istnieją grupy społeczne i obszary pogranicza mało aktywne
we współpracy transgranicznej. Zadaniem Euroregionów jest pobudzenie, zachęcenie i pomoc we współpracy. 25 lat temu mówiliśmy
o budowaniu wspólnot transgranicznych jako o jednym z priorytetów
współpracy państw sąsiedzkich, a jak dotąd głównie euroregiony
konsekwentnie dążą do osiągnięcia tego celu. Nadal są gminy i wsie
poszukujące partnera po drugiej stronie granicy, a nie więcej niż
5% organizacji pozarządowych powiązanych jest partnerstwami
transgranicznymi. To jest nadal podstawowe zadanie Euroregionów.
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– Jakie są obecne i perspektywiczne zadania euroregionu
Sprewa-Nysa-Bóbr w dalszym pogłębianiu współpracy z partnerami niemieckimi. Na czym te działania będą się koncentrowały?
– Mamy zatwierdzony Plan działania i rozwoju Euroregionu
“Sprewa-Nysa-Bóbr” na lata 2014-2020. Jest on podstawą podejmowania wspólnych zadań inwestycyjnych w zakresie priorytetów w nim
zawartych. Kierowanych jest do nas wiele próśb dotyczących poszukiwania partnerów, promowania atrakcji obu stron granicy, budowania
struktur transgranicznych usług zdrowotnych, komunalnych, połączeń
komunikacyjnych. Choćby w tej ostatniej dziedzinie istnieją duże
dysproporcje po obu stronach granicy. I nadal brak bezpośrednich
połączeń w komunikacji publicznej. Zwłaszcza ta kolejowa jest naszą
piętą achillesową. Choć mamy kilka historycznych szlaków kolejowych,
najdłuższy metalowy most kolejowy w Europie we wsi Stany, to nadal
bardzo nam daleko do sieci połączeń z 1900 roku...
Chcemy zwrócić większą uwagę na odbudowę i promocję kilkudziesięciu parków zabytkowych po obu stronach granicy, mamy ich ponad
100. Park Mużakowski wpisany jest na listę UNESCO. Musimy zatem
budować transgraniczne oferty w sferze dziedzictwa kulturowego, dla
rozwoju turystyki transgranicznej. Odra, porty, przystanie, winnice to

dodatkowa osobliwość. Mimo silnie zakorzenionych partnerstw gmin,
wciąż niektóre gminy poszukują partnerów. Niestety, cześć niemiecka
Euroregionu “Sprewa-Nysa-Bóbr” jest blisko dwukrotnie mniejsza. Stąd
i problemy z partnerami. Musimy kojarzyć partnerów projektowych
a to już trudniejsze zadanie.
Nasz euroregion zdominowany jest problemem kopalni węgla
brunatnego. To wielkie wyzwanie przemysłowe, ale i ogromny problem
społeczny, ekologiczny. Po niemieckiej stronie zmagają się z tym gigantem energetycznym kilkadziesiąt lat, my dopiero się przygotowujemy.
No i ten opór lokalny. Jesteśmy najbardziej zalesionym Euroregionem,
stąd w roku 2017 powróci Polsko-Niemieckie Święto Lasu w Żarach.
W sferze gospodarki i nowych technologii stawiamy na intensyfikację współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego i Brandenburskiego
Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Senftenberg.
Ważne w końcu jest też poszukiwanie środków na przetrwanie, bo
zmiany zewnętrzne, wyrzucenie nas z Progarmu Saksońskiego przez
poprzedni rząd, osłabiły naszą kondycję.
– Jest Pan Przewodniczącym Zarządu Federacji Euroregionów
RP. Jak Pan ocenia ich sytuację, zwłaszcza na wschodnich granicach
Polski, gdzie praktycznie nie są i nie będą realizowane mikroprojekty, a wszystkim euroregionom obcięto rządowe dofinansowanie
na prowadzenie statutowej działalności?
– Federacja Eurogionów RP jest nadal nadzieją na umocnienie
wspólnoty wszystkich Euroregionów. Warunkiem koniecznym jest
partnerstwo z organami władzy centralnej i regionalnej. Oczekujemy
na silniejsze związki z Ministerstwem Rozwoju. Wiceminister Adam
Hamryszczak takie deklaracje złożył. Liczymy na odzew ze strony Kancelarii Prezydenta RP. Od roku przymierzamy się do wspólnego projektu.
Jesteśmy związkiem dysponującym niewielkim środkami. Bez wsparcia funduszy unijnych nie poradzimy sobie ze wspólnym zadaniem.

Wciąż pokładamy
nadzieję w EFS.
Duż ym w yzwaniem dla FERP
jest wschodnia granica. Szczególnie
z Rosją, Białorusią,
Ukrainą. Rozszerzenie zakresu umów
o małym ruchu
granicznym. Wprowadzenie funduszu małych, międzyludzkich projektów to droga do
wzmacniania relacji sąsiedzkich na tych trudnych granicach. Z nadzieją
przyjęliśmy ważny rekonesans i rozmowy wicepremiera Mateusza
Morawieckiego na Białorusi. Problemy i różnice wielkiej polityki muszą minimalizować relacje sąsiedzkie. Takie jest oczekiwanie z obu
stron granicy.
FERP chce poważnie włączyć się z katalogiem argumentów o środki
na Europejską Współpracę Terytorialną po 2020. Docierają do nas
pozytywne sygnały o zwiększeniu środków na te zadania integracji
europejskiej w UE. Ale musimy walczyć. Jesteśmy tylko organizacją
pozarządową, więc nie chcę przesadzać z naszym potencjałem. Ale
każda mądra władza powinna takiego partnera traktować solidnie.
Przecież my możemy wkraczać pomocniczo tam, gdzie dyplomacja
rządów ma problemy albo zahamowania, bo umowy międzynarodowe,
bo relacje wewnątrz UE...
Zadaniem, które jest potrzebne i wciąż aktualne to przenoszenie
dobrych praktyk. Choćby granica polsko-czeska bywa dobrym poligonem fajnych doświadczeń.
I jeszcze nasze wielkie oczekiwanie od chwili powstania pierwszych
Euroregionów w 1991. Może ktoś da nam szansę na takie przygotowanie programów operacyjnych, procedur wdrożeniowych, zasad
rozliczania środków EWT, na jaką oczekują beneficjenci. Wedle prostej
zasady kontynuowania tego, co najlepsze od pierwszych środków
pomocowych w 1995 i tego, co potrzebne by sprostać wyzwaniom KE.
– Czy Pana zdaniem odśrodkowe trendy w UE, postulaty
ograniczenia roli Komisji Europejskiej, brexit, zapowiedź rewizji
programów operacyjnych z nim związana – to oznaki trwałej
tendencji, której efektem może być likwidacja UE? Czy ktokolwiek poważnie myśli o takiej ewentualności i co, Pana zdaniem,
mogłoby spowodować jej urzeczywistnienie?
– Oczywiście jesteśmy zatroskani tendencjami podziałowymi.
Dostrzegamy zagrożenia rzutujące na wewnętrzną i zewnętrzną politykę UE. Nasze euroregiony są w centrum wielu z tych problemów.
Ale interesuje nas pragmatyzm niemiecki. Bo Niemcy to jedyny kraj
w UE, który skutecznie przeprowadził proces zjednoczenia. Struktura
naszej reprezentacji europejskiej SERG (AGEG) jest oparta na niemieckich doświadczeniach budowania silnego partnerstwa. Wiemy
o tym czasami lepiej niż politycy centralni, że spoiwem Europy są
granice jej państw. To, co się nam uda na obrzeżach to z pewnością
można przenieść na stosunki bilateralne i spójną politykę UE i Rady
Europy. Kiedy powstawał pierwszy euroregion, Polska nie była nawet
członkiem Rady Europy, nie mówiąc o Unii Europejskiej. Euroregiony
pokrywają niemal wszystkie granice w Europie. Dostrzegamy aktywność i otwartość tych z granic spoza UE. Na granicach, które spajają
umowy między państwami sąsiedzkimi, my utrwaliliśmy sens relacji
międzyludzkich i potrzebę budowania wspólnot transgranicznych.
Po cichu, bez wielkiej pomocy politycznej, spajamy to, co innym się
nie udaje. Liczymy na większe zrozumienie elit decyzyjnych naszego
kontynentu, rządów państw Europy, że związki ludzi na granicach
Europy to jedno z najlepszych lekarstw na chorobę separatyzmu,
spory, nieporozumienia pomiędzy państwami starego kontynentu.
Chyba najsilniej wypełniamy ideę integracji europejskiej. Stąd nikt na
granicach, mimo często ogromnych różnic, nie dopuści do burzenia
struktur unijnych i budowania murów podziału. Twardo będziemy
bronić sensu i konieczności otwierania kolejnych granic, zbliżenia
społeczności państw sąsiedzkich. Nie wyłączając Rosji, Turcji i Wielkiej
Brytanii. Bo tam wszędzie są potrzebne euroregiony.
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Uczestnicy Międzynarodowego Polsko-Niemieckiego Seminarium
Parkowego w Brodach, rok 2013
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– Dziękuję za rozmowę
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BIZNES JEDNAK INWESTUJE: „NOWE MIASTO” W BIELSKU-BIAŁEJ
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W IMIĘ SZACUNKU DLA HISTORII
Całkiem niedawno pojawiło się
na mapie Bielska – Białej nowe, nietuzinkowe miejsce, które już wpisuje
się w pamięć i wyobraźnię bielszczan.
Od centrum miasta i najważniejszych
obiektów dzieli je zaledwie kilkaset metrów. Połączono tu tradycję z nowoczesnością, biznes z relaksem i elegancję z perfekcją.
Zapewniona jest też rozrywka na wysokim poziomie. Równolegle
i dyskretnie, swoim rytmem toczy się życie biznesowe.
– Stan techniczny obiektów w chwili ich objęcia w sierpniu 2013 roku
był ogólnie rzecz ujmując zły, a cały kompleks niedoinwestowany. Pierwsze
podjęte przez nas działania polegały, w przypadku tych, które zostały wytypowane do remontów i przebudowy, na zatrzymaniu procesu niszczenia
tkanki technicznej obiektów. Jednocześnie ustaliliśmy listę budynków
i budowli do wyburzenia. Powstał spójny plan zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu – mówi bielszczanin, właściciel kompleksu
“Nowe Miasto” Grzegorz Nabagło.

nie do poznania” – mówią bielszczanie, którzy przyjeżdżają do „nowego
miasta” zarówno w interesach jak i dla rozrywki wraz z całą rodziną.
Na terenie kompleksu przeprowadzane są także plenerowe imprezy
dla miłośników: • motoryzacji – spotkania z cyklu Cars & Coffee łączące
pasjonatów samochodów z całej Polski, • techniki – „Piknik Technologiczny”, • ekologii – Wystawa Ekologicznego Transportu, • sportu – bieg
na orientację „Bielsko-Biała Nocą”.
Ten dawny teren pofabryczny kryje wiele tajemnic, o których mało kto
wie. Okazuje się, że w latach 80-tych XVIII stulecia planowano założenie
tutaj tzw. „Nowego Miasta” dla potrzeb osadników. Życie napisało swój
własny scenariusz, ale jak widać „nowe miasto” od zawsze było wpisane
w tę przestrzeń Bielska – Białej. Właściciel – Grzegorz Nabagło nie tylko
dostrzegł potencjał terenu ale intuicyjnie nazwał go „nowym miastem”.
Podczas prac odkryto historyczne przedmioty, takie jak książeczki pracy
z czasów II wojny światowej, kroniki zakładu, czy fragmenty maszyn,
które też znalazły swoje miejsce na terenie kompleksu.
– Pełna komercjalizacja istniejącej tkanki kompleksu, wprowadzenie
nowych funkcji użytkowych dla poszczególnych obiektów i części gruntowej
nieruchomości, uzupełnienie kompleksu nowymi obiektami wychodzącymi
naprzeciw potrzebom rynku i społeczności miasta Bielsko-Biała to plany na
przyszłość – mówi Grzegorz Nabagło. Przedsiębiorca pytany o pomysł
na poindustrialną przestrzeń podkreśla, że na pewno nie będzie to
kolejne centrum handlowe. Są plany na kolejne pofabryczne obiekty.
Kompleks „Nowe Miasto” należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w sektorze wynajmu obiektów komercyjnych. Oferowane powierzchnie cechuje połączenie designu oraz nowoczesności,
a „Nowe Miasto” staje się jedną z większych i najbardziej nowoczesnych
przestrzeni biznesowych w Bielsku-Białej. Jest również fragmentem
bogatej historii Bielska – Białej.

A jak Amsterdam

Powstała w roku 1855 jako fabryka armatur i odlewnia brązu fosforowego pod nazwą „Schmidt Armaturen”, kiedy „Biała bei Bielitz”
znajdowała się w obrębie zaboru austriackiego. Założycielem fabryki
był Karol Schmidt, a fabryka pozostawała w rękach rodziny do momentu zakończenia drugiej wojny światowej. Rodzina Schmidt przeniosła
zakład do Villach w Austrii, a w obecnej lokalizacji działalność odlewnicza kontynuowana była przez Przedsiębiorstwo Państwowe Bielska
Fabryka Armatur BEFA. Historia „Befy” została definitywnie zamknięta
w roku 2007, kiedy syndyk masy upadłościowej sprzedał pozostałą część
przedsiębiorstwa spółce, która nie kontynuowała już nigdy działalności
produkcyjnej. Obecny właściciel – Grzegorz Nabagło nabył nieruchomość jesienią 2013 roku.
Grzegorz Nabagło, architekci Przemysław Stawinoga oraz Joachim
Lesiak wraz z ekipą budowlaną włożyli wiele wysiłku, a zarazem staranności i szacunku do architektonicznych detali aby przekształcić opustoszałą i wymarłą przestrzeń poprzemysłową w tętniący życiem fragment
miasta. Budynki nazwane kolejnymi literami alfabetu i nazwami miast
od A, jak Amsterdam po P, jak Paryż nadają terenowi kosmopolityczny
charakter, są także szybciej zapamiętywane przez odwiedzających. Ponad
stuletnia kamienica ( w budynku A jak Amsterdam ) po odrestaurowaniu
i zastosowaniu materiałów najwyższej jakości odzyskała dawny blask,
zyskała jeszcze więcej elegancji. Stała się obiektem zainteresowania
fotografów i odwiedzających miasto turystów.
Nie trzeba już tracić czasu na wędrówkę z jednego krańca miasta
na drugi aby odwiedzić tor kartingowy, restaurację, fitness, rolkowisko,
salon SPA, pracownię multimedialną, firmę zajmująca się produkcją
filmową i aranżacją wnętrz. Kompleks „nowe miasto” to także drukarnia artystyczna, liczne hurtownie oraz lokale o charakterze biurowo
– handlowo-usługowym; stworzono nowe miejsca pracy nie tylko dla
mieszkańców Bielska – Białej ale także dla osób z innych polskich miast.
– Wszystko jest tutaj jak „w pigułce”, na miejscu i do tego łatwa możliwość
zaparkowania na dużym parkingu. Z każdym dniem, mocno zniszczony
teren po Bielskiej Fabryce Armatur BEFA na naszych oczach zmienia się
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Parametry kompleksu:
teren o powierzchni 4,7 ha
16 budynków o łącznej powierzchni przekraczającej 20 tys. m
teren kompleksu ogrodzony i monitorowany
drogi wewnętrzne wykonane z kostki betonowej, oświetlone
ponad 300 miejsc parkingowych
bardzo dogodny dojazd do obwodnicy miasta ulicą Piekarską
i Wyzwolenia
odległość od C.H. Sfera – 450m, odległość od Ratusza – 800m
dostęp do kompleksu z ulic: Legionów, T.T. Jeża oraz M. Lermontowa; zgodnie z projektem planu zagospodarowania przestrzennego
przez teren kompleksu zostanie przeprowadzony łącznik do ulicy
Wyzwolenia, jako kontynuacja ulicy Towarzystwa Szkoły Ludowej
Kontakt:
Kompleks „Nowe Miasto”
ul. Legionów 26/28 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 3003474 fax +48 33 3003485
e-mail: biuro@nowe-miasto.eu

