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– Skąd bierze się obecna siła branży 
sieci kablowych?

– Polscy operatorzy sieci kablowych, po-
mimo ograniczeń finansowych, od początku 
istnienia branży nawiązali rywalizację, przede 
wszystkim dzięki swojej przedsiębiorczości i 
znajomości realnych potrzeb klientów. Obec-
nie co roku ci operatorzy przeznaczają na 
inwestycje średnio 20% swoich przychodów. 
Dzięki temu np. nasz udział w oferowaniu 
stacjonarnego internetu szerokopasmowego 
w Polsce wynosi ponad 30% i jest to poziom 
znacznie powyżej średniej europejskiej, wy-
noszącej 18%. Te i inne liczby publikowane 
w raportach dotyczących gospodarki krajo-
wej dowodzą, że operatorzy sieci kablowych 
są rozwiniętą i silną branżą mediów, teleko-
munikacji i internetu.

  
– Właśnie, czy to uruchomienie inter-

netu nie było wręcz przełomowe dla ope-
ratorów sieci kablowych?

– Rzeczywiście, uruchomienie transmisji 
danych otworzyło przed tymi operatorami 
ogromne możliwości i był to ten moment, 
od kiedy, moim zdaniem, staliśmy się pełno-
prawnymi graczami rynku telekomunikacyj-
nego. Warto wspomnieć, że to nasi operato-
rzy jako pierwsi w Polsce uruchomili dostęp 
do szerokopasmowego internetu (Aster 
w Warszawie w 1998 roku). Obecnie wciąż 
najlepszy w Polsce internet to ten od opera-
torów sieci kablowych. Wyróżniają go ofe-
rowane przepływności, ich stabilność, niska 
awaryjność oraz dobra propagacja sygnału 
poprzez Wi-Fi. Co ważne, wszystkie te para-
metry są stale poprawiane.

  
– No tak, ale dzisiaj globalne koncerny 

telekomunikacyjne, takie jak np. Orange, 
nie szczędzą środków i starają się moder-
nizować swoją infrastrukturę.

– To prawda, niemniej jest to proces, który 
jeszcze będzie trwał. My w międzyczasie też 
nie szczędzimy środków i wysiłków. Nawet je-
śli technologicznie nas dogonią, a tego wcale 
nie jestem taki pewien, to są jeszcze inne waż-
ne czynniki. My poza tym, że jesteśmy w świa-
towej czołówce, jeśli chodzi o technologię, to 
mamy naszą, polską „wrażliwość biznesową”. 
Vectra, działając na coraz większym obszarze, 
wciąż potrafi być zorientowana na potrzeby 
węższych, lokalnych grup odbiorców. Przykła-
dem tego są telewizje lokalne, które rozwijają 
więzi społeczne oraz samorządowe. Ich pro-
gramy zdobywają na przeglądach i festiwa-
lach nagrody za podejmowanie ważnych te-

(Z TOMASZEM ŻURAŃSKIM, PREZESEM ZARZĄDU VECTRA SA ROZMAWIA JERZY PAPUGA)
  

Operatorzy sieci kablowych rozpoczynali od oferowania dostępu do telewizji, ale bardzo szybko zaczęli rozwijać inne usługi, 
stając się pełnoprawnymi uczestnikami polskiego rynku telekomunikacyjnego. Dzięki inwestycjom i umiejętnemu wykorzy-
stywaniu własnej przewagi technologicznej, dają swoim klientom więcej wartości, stawiając tradycyjnym operatorom kolejne 
wyzwania. Operatorzy sieci kablowych odgrywają kluczową rolę w realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej, a ich usługi, przede 
wszystkim internet, przekładają się na wymierny wzrost polskiego PKB. Vectra to drugi w kraju operator tych sieci, którego 
cechą jest umiejętne łączenie rozwoju organicznego z rozwojem poprzez konsolidację rynku. Oprócz bogactwa oferty wyróżni-
kiem Vectry jest rozwijanie posiadanej infrastruktury, której możliwości wykraczają poza bieżące potrzeby klientów.

KONTYNUACJA CYKLU PIKE – INNOWACYJNE TECHNOLOGIE CYFROWE JUTRA 

Operatorzy sieci kablowych rozwijają cyfrową Polskę

matów społecznych oraz za dokumentowanie 
dziedzictwa historycznego i kulturalnego re-
gionów. Najwięcej programów telewizji lokal-
nych ma Vectra – w 120 miejscowościach. Ich 
produkcja dociera do ponad 600 tys. gospo-
darstw domowych. Nie należy zapominać o 
ważnej roli telewizji lokalnych w edukowaniu 
społeczeństwa na temat dostępu do nowo-
czesnych technologii. W przeciwieństwie do 
ogólnopolskich kampanii marketingowych 
prowadzonych przez największe koncerny, lo-
kalne docieranie z informacją o nowych moż-
liwościach, otwieranych przez nowoczesne 
technologie, skutecznie przeciwdziała wyklu-
czeniu cyfrowemu.

  
– Operatorzy sieci kablowych wspierają 

także edukację na poziomie szkolnym.
– To jest również w naszym interesie. Ope-

ratorzy to duży rynek pracy, dlatego jesteśmy 
zaangażowani w projekty edukacyjne szkol-
nictwa zawodowego. Dzięki staraniom także 
naszego środowiska, od września Zespół 
Szkół Łączności w Gdańsku rozpocznie kształ-
cenie w nowym zawodzie: technik szeroko-
pasmowej komunikacji elektronicznej. Przy-
niesie to firmom naszej branży fachowców 
z dziedziny budowy systemów, niezbędnych 
do rozwoju usług telekomunikacyjnych, a ab-
solwentom szkoły da zatrudnienie u lokalnych 
operatorów.

  
– Wróćmy do lokalności – czym ona 

jest dla Vectry?
– Vectra w miarę swoich możliwości 

wspiera różnorodne inicjatywy lokalne, które 
budują relacje i mają wkład w życie mieszkań-
ców miast i regionów, gdzie jesteśmy obecni 
biznesowo. Podejmujemy przedsięwzięcia o 
charakterze społecznym, edukacyjnym lub 
kulturalnym, od kilkunastu lat wspieramy 
lokalny sport, głównie koszykówkę. Po raz 
drugi wesprzemy w tym roku polską edycję 
triathlonowych zmagań IRONMAN. Współ-
pracujemy z ciekawym, wielobarwnym czło-
wiekiem z pasjami, który dokonał niemożli-
wego, przepływając samotnie Atlantyk łodzią 
wiosłową. Mowa o Romualdzie Koperskim, 
podróżniku, artyście i społeczniku, wspólnie 
z którym przeprowadzimy jeszcze niejedną 
akcję.

  
– Jednak przewagę konkurencyjną 

buduje się przede wszystkim w oparciu 
o bogactwo i jakość oferty.

– Oczywiście – to zawsze było naszą głów-
ną ambicją. W przypadku telewizji nie chodzi 
już tylko o obfitość i różnorodność progra-
mów (obecnie mamy 243 kanały TV, w tym 
108 w wersji HD). Sporą część z nich Vectra 
udostępnia także mobilnie. Dajemy klientom 
aplikację, dzięki której mogą oglądać ulubio-
ne pozycje korzystając z dowolnego sprzętu 
mobilnego również poza swoim domem. 
Dodatkowo w usłudze VOD oferujemy nie 
tylko największe hity światowego kina, tzw. 
blockbuster’y. Mamy tu także najróżniejsze 
pozycje ambitnego kina dla bardziej wymaga-
jących widzów oraz wiele produkcji polskich. 
Coraz śmielej wkraczamy do świata usług w 
pełni mobilnych. Oprócz dostępu do telewizji, 
internetu i telefonii stacjonarnej, dostarcza-
my bardzo atrakcyjne usługi telefonii mobil-

nej. Jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy 
przyczynili się do zerwania z powszechnym 
rozumieniem operatora sieci kablowych jako 
dostawcy usług wyłącznie stacjonarnych.

  
– Co jest największym atutem Vectry?
 – Nie chcę się powtarzać, ale nie byłoby 

tego wszystkiego w takim wymiarze, gdyby 
nie nasza sieć szkieletowa, która należy do 
absolutnej czołówki wszystkich krajowych 
sieci teleinformatycznych. Wielcy operato-
rzy, mający rozbudowane działy marketingu 
i ogromne budżety reklamowe, często kreują 
wizerunek swoich nieograniczonych moż-

liwości, używając terminologii odnoszącej 
się do światłowodów. Tymczasem w ocenie 
realnych możliwości liczą się fakty. Oparta na 
światłowodach sieć szkieletowa Vectry ma 
ponad 6 tys. km i aktualną przepustowość 
100 Gb/s, którą możemy powiększać o ko-
lejne krotności. Dzięki wprowadzeniu pro-
tokołu EuroDOCSIS 3.0 i przygotowaniu do 
wdrożenia jego kolejnej generacji oraz dzięki 
własnemu systemowi DWDM, technologicz-
ne możliwości Vectry znacznie wyprzedzają 
dzisiejsze potrzeby klientów indywidualnych 
i jednocześnie umożliwiają oferowanie usług 
dla najbardziej wymagającego biznesu.

  
– Czyli Vectra świadczy także usługi B2B?
– Zdecydowanie tak, i to nie tylko dzięki 

wyjątkowej infrastrukturze. Vectra po kilku 
latach doświadczeń w B2B jest atrakcyjnym 
partnerem nie tylko dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, ale także dla dużych orga-
nizacji korporacyjnych. Usługi B2B Vectry są 
szyte na miarę i wyróżniają się znakomitymi 
parametrami (reprezentują wysoki poziom 

SLA), zachowując jednocześnie atrakcyjność 
cenową. Oferujemy wszystkie usługi po-
trzebne do sprawnego działania firmy: od 
mikrofirmy po duże organizacje działające 
w wielu lokalizacjach. Wiemy też, jak ważna 
jest nowoczesna telefonia bazująca na proto-
kole IP. Warto dodać, że jesteśmy ciekawym 
partnerem dla innych operatorów telekomu-
nikacyjnych, ponieważ dostarczamy usługi 
transmisji danych do największych polskich 
i europejskich punktów wymiany ruchu inter-
netowego.

  
– Jakie projekty prowadzi aktualnie 

Vectra?
– Nie wszystkie chciałbym na tym etapie 

ujawniać. Uczestniczymy np. w likwidacji 
„białych plam” w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki naszej pracy 
mieszkańcy kilkudziesięciu małych miejsco-
wości otrzymają dostęp do najszybszego 
w Polsce internetu, także w technologii FTTH 
(fiber to the home).

– Dziękuję za rozmowę.
Tomasz Żurański, prezes zarządu Vectra SA

Fot. Archiwum
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Unikatowy Smart EcoSystem (www.baseeu.com) – platforma dla użytkowników zajmujących się opracowywaniem 
nowatorskich projektów i wdrażaniem innowacyjnych technologii jest niepowtarzalną szansą dla najlepszych krea-
torów w tej dziedzinie. System wspiera projekty inwestycyjne o dużej rentowności dzięki pozyskiwaniu finansowania 
na cele badawczo-rozwojowe oraz prace przemysłowe. Kojarzy partnerów wśród podmiotów działających w różnych 
sektorach rynku oraz stwarza możliwość zdalnego zarządzania projektem we współpracy z mentorami i ekspertami.

Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z największych partnerów biznesowych Polski na kontynencie azjatyckim. 
Obroty handlowe utrzymują się na wysokim poziomie i stale rosną. W przyszłości spodziewany jest dalszy wzrost 
wymiany handlowej i usługowej szczególnie w dziedzinie kultury i turystyki oraz intensywny rozwój współpracy 
inwestycyjnej i gospodarczej. O dwustronnych relacjach i korzyściach z wzajemnego partnerstwa rozmawiamy 
z J.E.Yousifem Issa Al Sabrim, ambasadorem ZEA w Warszawie (n.z.).

SMART ECOSYSTEM – FINANSOWANIE, KOMERCJALIZACJA, WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 

Mega szansa dla innowatorów

DOBRE EFEKTY WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ I USŁUGOWEJ MIĘDZY  EMIRATAMI ARABSKIMI I POLSKĄ

Liczą się konkretne propozycje

W ramach Smart EcoSystemu prowadzo-
ne są działania związane z przeprowadze-
niem pełnego procesu wdrożenia i komer-
cjalizacji projektu niezależnie od lokalizacji. 

Celem platformy jest także usprawnienie 
procesu wdrażania projektów poprzez au-
tomatyzację wymiany informacji pomiędzy 
jego uczestnikami oraz zapewnienie natych-
miastowego dostępu do dokumentacji da-
nego projektu. Jako nowoczesne i bezpiecz-
ne narzędzie do wymiany danych Smart 
EcoSystem oferuje intuicyjny interfejs 
i szybki dostęp do szczegółów projektów na 
każdym etapie ich realizacji: od zgłoszenia, 
poprzez proces ich akceptacji i opracowania 
po ostateczne wdrożenie technologii.

Uczestnicy platformy
Smart EcoSystem łączy ze sobą wszyst-

kich uczestników procesu wdrożenia usług 

lub projektu innowacyjnej technologii, po-
cząwszy od dużych przedsiębiorców, zgła-
szających zapotrzebowanie na rozwiązania 
technologiczne lub produktowe, poprzez 
wchodzące na rynek startupy, aż do part-
nerów zagranicznych zainteresowanych 
ekspansją projektu. Platforma działa w dwu-
nastu głównych obszarach działalności: pro-
duktów i usług finansowych, innowacyjnych 
technologii, rynku IT, energetyki, gospodarki 
odpadami, rynku rolno-spożywczego, nieru-
chomości, transportu, turystyki, technologii 
wojskowych, medycyny oraz kultury i sztuki. 
Obszary te ujęte są w kilku współpracują-
cych ze sobą strukturach klastrowych.

W skład platformy Smart EcoSystem 
wchodzą następujące podmioty:

• 735 właścicieli startupów, którzy dys-
ponują pomysłem lub projektem innowa-
cyjnej technologii, 

– Panie ambasadorze, co decyduje 
o atrakcyjności Polski w kontaktach han-
dlowych i biznesowych ze Zjednoczony-
mi Emiratami Arabskimi?

– Polska jest bardzo ważnym łącznikiem 
pomiędzy Wschodem i Zachodem Europy. 
Po wejściu do Unii Europejskiej ta znacząca  
pozycja jeszcze bardziej się wzmocniła. Jest 
państwem doskonale położonym o dużych 
możliwościach inwestycyjnych i techno-
logicznych, dlatego przyciąga inwestorów 
między innymi z naszego kraju. Szczerze mó-
wiąc Polska bardzo mile mnie zaskoczyła. 
Jestem pod wrażeniem interesującej i bo-
gatej historii, dziedzictwa kulturowego oraz 
niezwykle intensywnego tempa rozwoju, 
nie różniącego się niczym od Zachodu Euro-
py. To jest kraj naprawdę bardzo nowoczes-
ny, wygodny do życia, gdzie ludzie mogą re-
alizować swoje ambicje zawodowe. Polacy 
są dobrze wykształceni, uprzejmi i przyjaźni 
w kontaktach. W prowadzeniu działalności 
handlowej, usługowej czy inwestycyjnej  to 
ma niezwykle istotne znaczenie. Poza tym 
przedsiębiorcy mają tu zagwarantowane 
bezpieczeństwo i stabilność biznesową, 
a to również jest bardzo ważne. Staram się 

te opinie i wrażenia o Polsce przekazywać 
moim rodakom i zachęcać ich do inwesto-
wania i kontaktów z Polskami, bo naprawdę 
warto to robić z wielu powodów.

– Polacy też chętnie inwestuję w Emira-
tach. Co ich do tego motywuje? 

– Liberalna polityka handlowa w naszym 
kraju, przede wszystkim  dogodne dla bi-
znesu przepisy podatkowo-celne. To odnosi 
się szczególnie do importu i eksportu. Wy-
miana handlowa staje się  intensywniejsza, 
ponieważ w ZEA docenia się jakość polskich 
produktów oraz innowacyjnych rozwią-
zań technologicznych. Coraz więcej firm 
decyduje się na eksport swoich towarów 
głównie do Dubaju. Są to m.in. urządzenia 
elektroniczne, artykuły spożywcze, meble, 
zaawansowane technologicznie maszyny, 
wyroby cukiernicze i kosmetyki. Z Emi-
ratów do Polski sprowadzane są wyroby 
z tworzyw sztucznych, aluminium, zestawy 
stołowe, naczynia kuchenne, czarna her-
batę oraz wiele innych produktów. Oprócz 
wymiany handlowej  w ZEA działają pol-
skie przedsiębiorstwa z branży naftowo-
gazowej, budowlanej, instalacyjnej, usług 
geodezyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, 

Tegoroczny Kongres Smart City (www.smartpl.eu) 
jest kontynuacją cyklu wielu poprzednich konferencji 
z udziałem uczestników platformy Smart EcoSystem. Od  
prawie 5 lat w polskich miastach cyklicznie odbywały się 
spotkania w ramach Kongresu Smart City. Konferencje 
przeprowadzone były m.in.: w Zakopanym, Kielcach 
podczas Targów ENEX i EKOTECH, w Poznaniu w trakcie 
kongresu ENVICON, w Sosnowcu w ramach Transport 
Innovation Forum oraz w Gdyni.

OD 26 DO 28 CZERWCA W HOTELU NOSALOWY DWÓR RESORT &SPA  
W ZAKOPANEM FORMULARZ REJESTRACYJNY WWW.SMARTPL.EU

Kongres Smart City 
– Eko Zakopane
Zaangażowane w opracowanie innowacyjnych projektów ośrodki naukowo-badawcze, insty-
tucje otoczenia biznesu i przedsiębiorstwa, których celem jest wprowadzanie na rynek nowa-
torskich rozwiązań i budowanie konkurencyjności polskiej gospodarki są użytkownikami plat-
formy Smart EcoSystem. Wspólnie z Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych organizują 
one pod koniec czerwca Kongres Smart City-Eko Zakopane.

• 49 instytucji B+R – uczelni wyższych, 
parków technologicznych oraz instytucji 
naukowo-badawczych,

• 54 podmioty doradcze, świadczące 
usługi w zakresie pozyskiwania środków 
na rozwój i komercjalizacje,

• 84 międzynarodowych ekspertów 
technologicznych,

• 36 klastrów europejskich,
• 386 przedstawicieli dużych i średnich 

przedsiębiorstw,
• 23 instytucje Otoczenia Biznesu (IOB),
• 45 międzynarodowych funduszy in-

westycyjnych,
• 18 instytucji rządowych i samorządo-

wych.

Technologia 
Platforma Smart EcoSystem wyposażona 

jest w system ERP (enterprise resource plan-

produkcji mebli i opakowań metalowych. 
Polskie Ministerstwo Rozwoju oszacowało 
wartość tych inwestycji na ponad 150 mln 
dolarów z rosnącą tendencją, która jest ko-
rzystna dla obu krajów. 

– Bezpośrednie połączenie lotnicze 
między Dubajem i Warszawą ułatwiło 
przedsiębiorcom kontakty biznesowe?

– Uruchomione przed czterema laty po-
łączenia przez emirackie linie lotnicze ma 
istotny wpływ na wzmocnienie tych kon-

ning – planowanie zasobów przedsiębior-
stwa), który umożliwia integrację wszystkich 
działań platformy. Integracja ta polega na 
wykorzystaniu wspólnej bazy danych w ra-
mach jednego systemu, dzięki czemu moż-
liwe jest posługiwanie się tylko jednym zbio-
rem danych. Oprogramowanie klasy ERP 
tworzy interaktywne środowisko wspiera-
jące przedsiębiorstwa w analizie oraz zarzą-
dzaniu procesami biznesowymi, związanymi 
ze wszystkimi obszarami działań.

Możliwości współpracy biznesowej
Współpraca w ramach platformy 

Smart EcoSystem pozwala na zawiązywa-

taktów. Bardzo często podróżuję tymi linia-
mi i zawsze zarówno w klasie biznesowej 
jak i ekonomicznej jest komplet pasażerów. 
Przedsiębiorcy i inwestorzy przemieszczają 
się w obie strony. Współpraca między Polską 
i Emiratami rozwija się bardzo dynamicznie. 
Intensywne przyspieszenie w tych relacjach 
nastąpiło po wizycie w czerwcu 2015 roku 
Jego Wysokości Szejka Mohameda  Bin 
Rashida Al Maktouma, wiceprezydenta i pre-
miera Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 
władcy Dubaju, wraz z towarzyszącą mu 
delegacją wysokiego szczebla. Nawiązano 
wówczas wielu kontaktów, które teraz pro-
centują. Ta wizyta zakończyła się sukcesem 
i zaowocowała podpisaniem wielu umów, 
przyczyniających się do dalszego pogłębienia 
partnerstwa między obydwoma krajami. Ja 
ostatnio odbyłem też wiele interesujących 
spotkań poświęconych wielosektorowej 
współpracy, w tym m.in. z wicepremierem 
Mateuszem Morawieckim, z marszałkiem 
województwa mazowieckiego, prezydentem 
Płocka, prezesami PAIH i KIG. Każde z tych 
spotkań stwarza nowe perspektywy do po-
dejmowania kolejnych inicjatyw. Cały czas 
relacje gospodarcze są intensywnie rozwija-
ne między Ministerstwem Rozwoju, a Emira-
ckim Ministerstwem Gospodarki oraz innymi 
instytucjami z otoczenia biznesu. 

– Jaką rolę w tej współpracy odgry-
wa Emirates&Europe Economic Forum 
organizowane przez Emirates & Europe 
Business Development Cluster (EEBD) 
przy wsparciu ambasady ZEA?

– Przed rokiem pod patronatem Amba-
sady ZEA zorganizowano z dużym powodze-
niem Emirates&Europe Economic Forum, 
które było okazją do wymiany doświadczeń 

nie konsorcjów, które mogą  z powodze-
niem konkurować o kontrakty z dużymi 
przedsiębiorcami. Ponadto przystąpienie 
do jednego z klastrów, powiązanych ze 
Smart EcoSystemem, daje możliwości 
korzystania z potencjału jaki stwarza ta 
platforma. Do współtworzenia Smart 
EcoSystemu szczególnie zachęcamy fun-
dusze Venture Capital, aniołów biznesu, 
inwestorów indywidualnych, innowa-
cyjne firmy oraz startupy, które dopiero 
rozpoczynają swoją działalność. 

Na profesjonalnej współpracy w ramach 
platformy Smart EcoSystem z pewnością 
każdy podmiot wiele skorzysta. (jc)

z przedsiębiorcami z ZEA, Polski i innych kra-
jów europejskich, działającymi w obszarze 
transferu technologii oraz w wielu innych 
dziedzinach. Program tegorocznego forum, 
planowanego na 24 października jest rów-
nież bardzo interesujący dla dalszego pogłę-
biania wzajemnej współpracy oraz nawią-
zywania relacji inwestycyjno-biznesowych.

Głównym organizatorem forum jest Emi-
rates & Europe Business Development Clu-
ster (EEBD) – międzynarodowa organizacja 
zajmująca się integrowaniem emirackich 
i europejskich środowisk biznesowych, 
w tym oczywiście również polskich, bo sie-
dziba EEBD jest w Warszawie. Doceniam 
intensywną pracę zarządu tej organizacji, 
mającą na celu kojarzenie i wspieranie róż-
nych instytucji, w tym również ośrodków 
naukowo-badawczych, samorządów oraz 
partnerów w wielu dziedzinach gospodarki, 
zwłaszcza jeśli chodzi o nowe technologie, 
informatykę, medycynę, energetykę czy 
też turystykę. Mam nadzieję, że Centrum 
Obsługi Inwestycji, uruchomione jesienią 
ubiegłego roku przy EEBD, będzie efektyw-
nie pomagć inwestorom w realizacji projek-
tów, przyczyniając się do dalszego rozwoju i 
intensyfikacji relacji polsko-emirackich. Przy 
okazji naszej rozmowy chciałbym okazać 
wielki szacunek i podziękować wszystkim 
osobom i instytucjom zaangażowanym w 
pogłębianie naszej współpracy między Pol-
ską i Emiratami. Jestem przekonany że te 
wzajemne relacje z każdym rokiem przynio-
są więcej korzyści biznesowych i gospodar-
czych obu naszym krajom.

– Panie ambasadorze, bardzo dzięku-
ję za spotkanie.

Rozmawiała Jolanta Czudak

Fot. Archiwum

Ideą Forum jest przybliżenie szerokiej współpracy go-
spodarczej i biznesowej, jak również prezentacja walo-
rów kulturowych środowisk zarówno europejskich, jak 
i emirackich. Promocja partnerskich relacji pomiędzy 
państwami europejskimi a Zjednoczonymi Emiratami 
Arabskimi, budowanie płaszczyzny współpracy i wymia-
na doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarczego oraz 
transfer innowacyjnych technologii to jedno z ważniej-
szych założeń tego forum. Równie istotna jest promocja 
polskiej myśli technicznej na arenie międzynarodowej 
i pomoc polskim przedsiębiorcom w rozwoju biznesu 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

Tym zagadnieniom poświęcone będą dwa bloki te-
matyczne, w których udział wezmą  najwyższej klasy 
specjaliści i eksperci zarówno z państw z Unii Euro-
pejskiej, jak i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W 

pierwszym bloku omówione zostaną kwestie współ-
pracy międzynarodowej, bezpieczeństwa, gospodarki, 
transportu, energetyki, rynku rolno-spożywczego, usług 
medycznych, handlu, turystyki, sztuki, a także znaczenia 
inwestycji krajowych i międzynarodowych. 

W drugim bloku tematycznym czołowi przedsta-
wiciele startupów, które osiągnęły sukces w skali 
międzynarodowej przekażą swoją wiedzę na temat 
działalności młodych przedsiębiorstw właśnie wcho-
dzących na rynek. Zaprezentowany zostanie również 
potencjał polskich startupów oraz twórców innowa-
cyjnych technologii, którzy wyróżniają się przynaj-
mniej w skali polskiej na tle konkurencji. 

Szczegółowe informacje o Forum, jak również agen-
da wydarzenia, opis paneli oraz formularz rejestracyjny 
znajdują się na stronie www.forum.eebd.eu. (jc)

INNOWACJA SZANSĄ ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Emirates & Europe Economic Forum
Do udziału w drugiej edycji Emirates & Europe Economic Forum (www.forum.eebd.eu) podczas 
której nagrodzeni zostaną finaliści konkursu, organizatorzy zapraszają 24 października 2017 r. do 
hotelu InterContinental w Warszawie.

Kongres w Zakopanem stwarza wyjątkową oka-
zję do nawiązania współpracy biznesowej w wielu 
różnych dziedzinach. 

Zapraszamy do rejestracji (www.smartpl.eu) na 
Kongres przedsiębiorców, samorządowców oraz 
przedstawicieli instytucji państwowych zaintereso-
wanych tematyką Smart City, energetyką, ekologią 
i Internetem Rzeczy. (w)

Fot. Archiwum

Zjednoczone Emiraty Arabskie przodują w zaawansowanych technologiach



INTEGRACYJNY CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI

Organizacja konferencji, targów i misji gospodarczych stanowi ważny element działalno-
ści Centrum Obsługi Inwestycji. W ramach wydarzeń organizujemy spotkania z przedsta-

wicielami specjalnych stref ekonomicznych, organów administracji publicznej parków naukowo-
technologicznych oraz uznanych przedsiębiorstw. Ranga tego rodzaju działań była wielokrotnie 
doceniana przez instytucje otoczenia biznesu. COI była organizatorem m.in.: Misji gospodarczej 
na GITEX Technology Week – Dubaj, która odbyła się w październiku 2016 oraz Agents Road 
Show – Szardża w marcu 2017 roku. Organizacja wyjazdów na misje gospodarcze jest jedną 
z najczęstszych inicjatyw. Wydarzenia biznesowe stwarzają solidne ramy dla budowania długo-
trwałych powiązań kooperacyjnych i relacji biznesowych między ich uczestnikami. 

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ

Centrum Obsługi Inwestycji zaprasza do współpracy wszystkie firmy, które chcą wejść na 
rynki międzynarodowe i są zainteresowane importem i eksportem oraz komercjaliza-

cją lub internacjonalizacją posiadanych rozwiązań. Szczególne zaproszenie kierowane jest 
do przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą: ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, 
Katarem, USA, Kanadą, Wielką Brytanią, Luksemburgiem, Hiszpanią, Holandią, Belgią, Da-
nią, Niemcami, Ukrainą, Indiami oraz Chinami.

Konkurs „Liderzy Innowacyjności – Innovation Awards” promuje osoby i przedsiębiorstwa, które wniosły istotny 
wkład w rozwój i propagowanie innowacyjnych technologii. Główną nagrodą dla laureatów będzie wyjazd do 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich na spotkania z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, parków 
naukowo-technologicznych oraz organizacji rządowych. 

NIEZWYKŁE ATRAKCJE DLA LAUREATÓW KONKURSU 

„Liderzy Innowacyjności – Innovation Awards”
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Konkurs „Liderzy Innowacyjności – In-
novation Awards” jest częścią szerokiego 
projektu promującego sektor nowoczes-
nych technologii w Polsce. Głównymi orga-
nizatorami są Centrum Obsługi Inwestycji, 
Emirates & Europe Business Development 
Cluster oraz wydawca Liderów Innowacyj-
ności w Dzienniku Gazecie Prawnej. 

Konkurs prowadzany raz do roku w ra-

mach działalności Smart City stanowi 
odpowiedź na zmiany, jakie dokonują się 
w polskich miastach. Głównym celem jest 
wyróżnienie osób, jednostek samorządo-
wych oraz przedsiębiorstw i startupów za 
promowanie innowacji i przedsiębiorczej 
postawy. Nagrodą „Liderzy Innowacyjności” 
uhonorowane zostaną osoby i podmioty 
wyróżniające się w zakresie transferu tech-

nologii, wzmacniające innowacyjność go-
spodarki krajowej w siedmiu kategoriach:

• Innowacyjne Miasto,
• Innowacyjna Gmina,
• Innowacyjny Urząd Marszałkowski,
• Innowacyjny Przedsiębiorca,
• Innowacyjna Kobieta,
• Innowacyjny Start-up,
• Innowacyjna Instytucja.

Wszystkie realizowane z naszym udzia-
łem inwestycje tworzą ogromny potencjał 
biznesowy dzięki wysokiej rentowności 
i efektywnemu zarządzaniu zarówno ryzy-
kiem technologicznym jak i finansowym 
każdego projektu – informuje Juan Davi 
(n.z), wiceprezes Centrum Obsługi Inwe-
stycji. – Pomagamy w opracowywaniu pro-
jektów inwestycyjnych i ich ocenie a tak-
że pozyskiwaniu finansowania ze źródeł 
prywatnych i publicznych, w tym również 
unijnych dotacji. Angażujemy się w rea-
lizację inwestycji zarówno w Polsce, jak  
i w Europie, a także we wdrożenie nowa-

Dobry pomysł to za mało na sukces w biznesie. Do tego niezbędna jest pro-
fesjonalna pomoc specjalistów oraz pieniądze na komercjalizację i wpro-
wadzenie innowacyjnego projektu na konkurencyjny i globalny rynek. Taką 
rolę pełni Centrum Obsługi Inwestycji w Warszawie, międzynarodowa orga-
nizacja biznesowa, zrzeszająca najwyższej klasy ekspertów, która współpra-
cuje z największymi na świecie funduszami inwestycyjnymi. 

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI – PROFESJONALNE WSPARCIE DLA BIZNESU

Droga do sukcesu

torskich technologii na rynku globalnym. 
Nasi specjaliści mogą towarzyszyć przed-
siębiorcom oraz inwestorom na każdym 
etapie aktywności biznesowej. Jesteśmy 
do tego doskonale przygotowani. Posiada-
my rozwiniętą sieć kontaktów krajowych 
i międzynarodowych oraz bogate doświad-
czenie w prowadzeniu i  zarządzaniu inwe-
stycjami o różnorodnej tematyce i skali. 
Na stałe współpracujemy z kilkunastoma 
największymi na świecie funduszami inwe-
stycyjnymi. Nasze działania nastawione są 
przede wszystkim na rozwój inwestycji za-
pewniających wymierne zyski w zakładanym  

horyzoncie czasowym. Prowadzimy działal-
ność w Polsce, ponieważ tu jest ogromny 
potencjał intelektualny, naukowy, techno-
logiczny i biznesowy. Polacy są niebywale 
utalentowani, mają wspaniałe pomysły, są 
kreatywni i przedsiębiorczy. Często jednak 
z powodu braku funduszy nie mogą tych 
pomysłów urzeczywistniać. Nasze Centrum 
pomaga im w tej drodze do sukcesu z czego 
się bardzo cieszę. Kocham Polskę, dlate-
go przeniosłem się tu z Hiszpanii na stałe 
przed dwunastoma laty. Wiem, że razem 
możemy zrobić dużo dobrego dla promo-
cji polskiej myśli technicznej, efektywnej  

– Jakie korzycie wynikają dla miesz-
kańców Legnicy z życia w smart city?

– Znaczna poprawa warunków i stan-
dardu życia, ponieważ ułatwiony jest 
dostęp do różnego rodzaju usług komu-
nalnych, z których korzystają mieszkań-
cy. Niezwykle szybki postęp w rozwoju 
technologii teleinformatycznych i komu-
nikacyjnych pozwala na takie działania. 
Współczesne społeczeństwo z tych tech-
nologii korzysta powszechnie. Nawet dla 
seniorów to nie jest bariera, bo posługują 
się sprawnie Internetem. Dziś zdecydowa-
na większość posiada smartfony i tablety, 
a to ułatwia wszystkim komunikację. Do-
stęp do nowoczesnych usług publicznych 
jest o wiele szybszy. Dzięki prostej aplikacji 
w smartfonie można się dowiedzieć co się 
dzieje w mieście, umówić się na spotkanie 
w magistracie. Można śledzić przebieg 
spraw administracyjnych, przesyłek pocz-
towych, ustalić precyzyjnie rozkład jazdy 
autobusów komunikacji miejskiej i wyko-
nywać dziesiątki różnych czynności przez 
Internet. Stworzyliśmy do tego odpowied-
nią infrastrukturę, bez której takie dzia-
łania byłyby niemożliwe. Byliśmy w kraju 
jednym z pionierów wprowadzających 
sieci szerokopasmowe i centralny system 
sterowania ruchem w mieście usprawnia-
jący bezpieczeństwo i płynności pojazdów. 
Staramy się funkcjonować coraz lepiej, ale 
przed nami wciąż jest wiele wyzwań. Dla 
mieszkańców nie zawsze ta nowoczesność 
jest najważniejsza, lecz to czy są np. miej-
sca w żłobkach i przedszkolach, łatwy do-
stęp do szkoły czy służby zdrowia.

Legnica to inteligentne miasto z aspiracjami subregionalnego ośrodka o dużym potencjale gospodarczym i roz-
wojowym. Wyróżnia się konkurencyjnością w świadczeniu nowoczesnych usług publicznych, teleinformatycznych 
i komunikacyjnych oraz atrakcyjnością rynku pracy. Należy do elitarnego grona smart city do 100 tys. mieszkańców. 
Jest miastem przyjaznym dla mieszkańców, inwestorów i biznesu, którym od 16 lat zarządza prezydent Tadeusz 
Krzakowski (n.z.).

KONKURENCYJNOŚĆ MIASTA PRZYJAZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW, INWESTORÓW I BIZNESU

Podążać za wyzwaniami

– Jak pogodzić te oczekiwania miesz-
kańców z nowoczesnym rozwojem?

– Trzeba na to patrzeć wielowątkowo 
i twardo stąpać po ziemi. Wszystko co 
dotyczy smart ma być przyjazne dla lu-
dzi. Równie ważne jest to, aby rozwija-
jąc miasto, dostrzegać też przysłowiową 
dziurę w dachu czy w chodniku. W dobrej 
strategii można to wszystko uwzględnić, 
ale potrzebne są do tego umiejętności, 
doświadczenie i środki finansowe. Koszty 
wprowadzania nowoczesnych rozwiązań 
są bardzo wysokie, dlatego staramy się 
pozyskiwać pieniądze z różnych źródeł 
i przyciągać inwestorów. Podobnie jak 
większość polskich miast jesteśmy wciąż 

na dorobku, ale musimy sobie z tym 
wszystkim radzić. Najwięcej problemów 
mamy z najstarszą substancją mieszka-
niową z przełomu XIX i XX wieku. Kon-
centrujemy wysiłki na ich modernizacji, 
by wszyscy mieszkańcy mieli zagwaranto-
wane dobre warunki do życia.

– Jaki budżet w tym roku przeznaczo-
ny jest na inwestycje?

– Ponad 70 mln zł. Najwięcej środków 
wydamy na rozbudowę infrastruktury 
drogowej, ale modernizujemy i buduje-
my też kolejne inwestycje oświatowe, 
sportowe, związane z renowacją obiek-
tów zabytkowych i adaptacją budynków 

komunalnych. Realizujemy też wiele 
drobnych przedsięwzięć zgłaszanych 
przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego, dotyczących m.in. za-
gospodarowania terenów rekreacyjnych, 
boisk sportowych, budowy siłowni ple-
nerowych czy placów zabaw. Skutecznie 
sięgamy po dotacje unijne oraz środki 
publiczne z różnych funduszy, aby two-
rzyć nowoczesną infrastrukturę w wielu 
dziedzinach. Niedawno z RPO Woje-
wództwa Dolnośląskiego otrzymaliśmy 
unijne dotacje na dużą inwestycję dro-
gową w mieście, zakup ekologicznych 
autobusów, wyposażenie pracowni spe-
cjalistycznych w szkołach oraz na dalszą 
rozbudowę systemu elektronicznych 
usług publicznych. Wielkość nakładów 
inwestycyjnych zależy w każdym roku od 
źródeł finansowania, ale najważniejsza 
rzeczą dla nas jest finansowanie wszyst-
kich zadań własnych i zleconych za które 
odpowiadamy. My jesteśmy miastem na 
prawach powiatu, a więc wykonujemy 
zadania nie tylko wobec mieszkańców 
wynikające z funkcji gminy, ale również 
miasta powiatowego. Te zadania stawia-
my w pierwszej kolejności, żeby się z nich 
jak najlepiej wywiązać. Wszystko zmienia 
się w niewyobrażalnym tempie i za tymi 
wyzwaniami trzeba nadążać. Aspiracje i 
oczekiwania młodego pokolenia są coraz 
ambitniejsze, dlatego musimy być cały 
czas na topie.

– Przed jakimi wyzwaniami stoi teraz 
miasto?

– Wzmocnienia naszej konkurencyjno-
ści wobec sąsiednich miast w Czechach 
i w Niemczech, żeby zatrzymać miesz-
kańców w Legnicy i przyciągnąć kolejnych 
inwestorów. Intensywnie nad tym pra-
cujemy. Otaczamy się ludźmi młodymi, 
pełnymi pomysłów i łączymy to z wiedzą 
ekspercką oraz doświadczeniem pra-
cowników. Taka synergia daje najlepsze 
efekty. Zależy nam na inwestorach, którzy 
zapewnią Legniczanom konkrecyjne miej-
sca pracy z wykorzystaniem zaawanso-

wanych technologii i dobrymi zarobkami 
dla załogi. Mamy w mieście kilka terenów 
inwestycyjnych i czekamy na takich inwe-
storów. Jedną z najbardziej atrakcyjnych 
ofert jest ponad 100 ha nieruchomość 
po byłym lotnisku, zlokalizowana z połu-
dniowo-wschodniej części Legnicy, blisko 
centrum miasta (4 km) i 1 km od zjazdu 
na autostradę A4. W tym miejscu chcie-
libyśmy stworzyć strefę nowoczesnego 
biznesu, przyciągającą ludzi kreatywnych, 
którzy z sukcesem będą realizować swo-
je ambicje zawodowe. Promujemy nasze 
oferty inwestycyjne przy różnych oka-
zjach stąd nasza obecność na pierwszych 
w Polsce międzynarodowych targach 
nieruchomości i inwestycji Real Connect. 
Przyjechaliśmy do Warszawy z pełnym 
pakietem profesjonalnie przygotowanych 
propozycji dla inwestorów i mamy nadzie-
ję, że odniesie to dobry skutek. Od dobrej 
promocji wiele zależy, dlatego przywią-
zujemy do tego wielką wagę pokazując 
wszystkie atuty naszego miasta.

– Jakie są najważniejsze?
– Wykształcona kadra i doskonałe poło-

żenie u zbiegu granic z Niemcami i Czecha-
mi, bliskości autostrady A4 i szlaku kolejo-
wego E-30. Te zalety sprawiły, że na terenie 
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
jak i poza nią, zainwestowały światowe 
koncerny z Azji, Europy i Ameryki. Inwe-
storom oferujemy atrakcyjne warunki, 
aby skutecznie przyciągać ich do Legnicy 
i na zdrowych zasadach konkurować z oto-
czeniem. Biznes ma się opłacać nie tylko 
przedsiębiorcom, ale i mieszkańcom, dla 
których to wszystko robimy, bo oni są dla 
nas najważniejsi. Pytamy ich o sugestie, 
opinie i propozycje, a potem staramy się 
to urzeczywistniać. Od wiosny do jesieni 
bardzo często objeżdżam rowerem mia-
sto, aby wszędzie dotrzeć i porozmawiać 
z ludźmi o ich problemach i potrzebach. To 
jest dobry sposób na to, żeby poznać po-
trzeby mieszkańców, a co za tym idzie ich 
oczekiwania w sferze smart city.

 Rozmawiała Jolanta Czudak 

realizacji inwestycji oraz dla rozwoju gospo-
darczego w wielu różnych branżach. (jc)

Więcej informacji o Działalności  
Centrum Obsługi Inwestycji znajduje się 

na stronie internetowej www.investpl.eu

Gala półfinałowa dwuetapowego kon-
kursu odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 
2017 r. w Hotelu Nosalowy Dwór Resort 
& SPA w Zakopanem. Wyłoni laureatów, któ-
rzy przejdą do finału. Rozstrzygnięcie konkur-
su nastąpi 24 października 2017 r. w Hotelu 
InterContinental w Warszawie w ramach 
drugiej edycji Emirates & Europe Economic 
Forum – Innowacja Szansą na Rozwój Go-
spodarczy. Nagrodą główną będzie wyjazd do 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich na spot-
kania z przedstawicielami specjalnych stref 
ekonomicznych, parków naukowo-technolo-
gicznych oraz organizacji rządowych. 

Konkurs ma charakter otwarty, zaś 
uczestnictwo jest darmowe. Mogą w nim 
uczestniczyć polskie i zagraniczne firmy 
zarejestrowane w Polsce oraz podmio-
ty gospodarcze i osoby fizyczne z Polski 
i z krajów, w których działają polonijne sto-
warzyszenia naukowo-techniczne. Udział w 
bezpłatnym konkursie mogą brać również 
podmioty zagraniczne, których innowacyj-
nymi produktami może być zainteresowa-
na polska gospodarka. (jc)

Szczegółowe informacje o konkursie 
oraz formularz rejestracyjny na konkurs 

znajdują się na stronie www.smartpl.eu. 

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum
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Warunki i zasady finansowania projek-
tów środowiskowych i przyrodniczych, zo-
stały szczegółowo omówiono podczas Dnia 
Informacyjnego LIFE 2017. Konferencja 
zorganizowana pod koniec kwietnia przez  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) była sym-
boliczną inauguracją, czwartego już naboru 
wniosków do programu LIFE,  przeprowa-
dzonego w obecnej perspektywie finanso-
wej na lata 2014-2020. Wzięło w niej udział 
ponad 300 uczestników. Drugie tyle uczest-
niczyło w sesji ogólnej transmitowanej on-
line. Relacje z tego wydarzenia są dostępne 
na stronie: www.nfosigw.gov.pl/life gdzie 
na bieżąco uzupełniane są również aktual-
ności dotyczące tegorocznego naboru, któ-
ry rozpoczął się 28 kwietnia.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, który w progra-
mie LIFE pełni rolę Krajowego Punktu Kon-
taktowego, deklaruje pomoc w dobrym 
przygotowaniu wniosków aplikacyjnych. 
Wystarczy napisać w tej sprawie maila na 
adres: life@nfosigw.gov.pl  albo  zadzwo-
nić na numer tel. (22) 45-90-167 lub umó-
wić się na konsultacje indywidualne. 

Dobre przygotowanie wniosku do Ko-
misji Europejskiej jest podstawą w ubie-
ganiu się o dotację unijną i współfinanso-
wanie projektu ze środków NFOŚiGW.  Od 
tego zależy osiągnięcie wymaganej przez 
Komisję Europejską punktacji i  otrzyma-
nie finansowego wsparcia. Uczestnicy 
Dnia Informacyjnego zgłosili wstępnie 
propozycje przygotowania ok. kilkudzie-
sięciu wniosków aplikacyjnych  do progra-
mu LIFE w tegorocznym naborze. 

Beneficjentem może być każdy pod-
miot publiczny, prywatny komercyjny 
i niekomercyjny,  zarejestrowany na tere-
nie Unii Europejskiej, który przy unijnym 
wsparciu zamierza rozwiązać problemy 
środowiskowe, klimatyczne lub przyrod-
nicze. Projekty mogą być zgłaszane przez 
samorządy różnych szczebli, państwowe 
jednostki budżetowe, ośrodki badawcze 
i naukowe, firmy oraz organizacje poza-
rządowe. Wskazana jest zwłaszcza realiza-
cja przedsięwzięć w partnerstwie z innymi 
podmiotami krajowymi lub międzynaro-
dowymi, działającymi na terenie UE.

Cykl szkoleń
Oprócz konsultacji indywidualnych, 

NFOŚiGW przeprowadzi pod koniec maja 
cykl szkoleń związanych  przygotowaniem 
wniosków aplikacyjnych. Najbliższe szko-
lenie odbędzie się już jutro, 23 maja i jest 
skierowane do osób zainteresowanych 
priorytetowymi obszarami podprogramu 
środowisko w programie LIFE: ochroną śro-
dowiska i efektywnym gospodarowaniem 
zasobami oraz łagodzeniem i dostosowa-
niem skutków do zmian klimatu. Szkolenie 
adresowane jest w szczególności do insty-
tutów naukowych i uczelni wyższych oraz 
przedstawicieli klastrów branżowych. 

Dwa dni później, 25 maja NFOŚiGW 
zaprasza na szkolenie m.in. przedstawi-
cieli parków narodowych i RDOŚ oraz 
inne osoby zainteresowane obszarami 
z dziedziny przyrody i różnorodności bio-
logicznej.

Sukces w tegorocznym naborze wniosków do unijnego programu LIFE będzie zależał od ich dobrego przygotowa-
nia. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty przyrodnicze, realizowane na obszarach Natura 2000, które promują 
najlepsze praktyki w tym zakresie oraz pilotażowe w ochronie środowiska, testujące nowatorskie technologie 
w rozwiązywaniu istotnych dla Europy i świata problemów środowiskowych i klimatycznych. O dotację może  
aplikować każdy podmiot, którego projekt odpowiada kryteriom ustalonym przez Komisję Europejską. 

POMOC NFOŚIGW W PRZYGOTOWANIU  I WSPÓŁFINANSOWANIU WNIOSKÓW DO PROGRAMU LIFE 

LIFE na starcie, nowy nabór

Kolejne szkolenie zaplanowane na 
30 maja poświęcone będzie zagadnie-
niom związanym z zarządzaniem i infor-
macją w zakresie środowiska oraz klima-
tu. W zależności od potrzeb i oczekiwań 
wnioskodawców możliwe będą również 
szkolenia dodatkowe. 

Wyjątkowa szansa na dofinansowanie  
unijne i krajowe

W Polsce realizowanych jest obec-
nie ok. 70 projektów z programu LIFE, 
ale może być ich znacznie więcej jeśli 
wnioskodawcy wykorzystają szansę jaką 
stwarza tegoroczny nabór wniosków. Je-
śli uzyskają dotację z Komisji Europejskiej 
mogą liczyć na dodatkowe finansowanie  
również ze środków NFOŚiGW. 

– Na współfinansowanie projektów 
z programu LIFE przeznaczamy  w Naro-
dowym Funduszu znaczne kwoty – in-
formował dr inż. Kazimierz Kujda prezes 
NFOŚiGW podczas kwietniowej konferen-
cji. – Budżet wynosi 273 mln zł. Dotych-
czas, od 2010 r. wydaliśmy z tych środków 
182 mln zł na 71 projektów, przy współ-
finansowaniu Komisji Europejskiej wyno-
szącym ok. 370 mln zł. Zatem do rozdys-
ponowania jest jeszcze 91 mln zł, które 
czekają na dobre projekty przygotowane 
przez wnioskodawców.

Wysokość wsparcie z NFOŚiGW jest zróż-
nicowana w zależności od podmiotu i cha-
rakteru realizowanego przedsięwzięcia. 
Z dotacji do 40 proc. kosztów kwalifikowa-
nych mogą skorzystać państwowe jednostki 
budżetowe, a do 35 proc. tzw. „zielone gmi-
ny” niezależnie od obszaru priorytetowego, 
jeśli są koordynatorami projektów. Dotacja 
na tym samym poziomie przysługuje rów-
nież beneficjentom realizującym projekty 
przyrodnicze lub związane z działalnością 
informacyjną i zarządzaniem w zakresie 
środowiska oraz klimatu. O 5 proc. niż-
sze będzie natomiast dofinansowanie dla 
przedsięwzięć z obszarów priorytetowych 
w zakresie ochrony środowiska i efektyw-
nego gospodarowania zasobami oraz ogra-
niczenia wpływu człowieka na klimat i do-
stosowania się do skutków zmian klimatu. 

Dofinansowanie nie przysługuje du-
żym firmom, ale małe i średnie przedsię-
biorstwa mogą je uzyskać na poziomie 
10 proc. kosztów kwalifikowanych reali-
zowanego przedsięwzięcia. 

– Połączenie środków unijnych ze 
wsparciem z NFOŚiGW umożliwia sfinan-
sowanie dotacyjne nawet do 95 proc. 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć 
– podkreślał Kazimierz Kujda. – Taki mon-
taż finansowy w konkurowaniu o unijne 
środki jest bardzo istotny. To wyróżnia 

Polskę na tle innych krajów unijnych, 
które nie mają instytucji  podobnej do 
NFOŚiGW, dlatego nie mogą korzystać z 
dodatkowego mechanizmu wsparcia pro-
jektów środowiskowych i przyrodniczych 
na poziomie krajowym. 

Komisja Europejska docenia znaczenie 
istniejącego w Polsce systemu współfi-
nansowania ekologicznych projektów. 
W swoim wystąpieniu odnosił się do tego 
Angelo Salsi, przedstawiciel Komisji Euro-
pejskiej, uczestniczący w Dniu Informa-
cyjnymi LIFE 2017.

– Mamy pewność, że dodatkowe pie-
niądze, które NFOŚiGW zapewnia na dofi-
nansowanie projektów, zaakceptowanych 
w Brukseli, gwarantują beneficjentom 
skuteczną pomoc w realizacji projektów. 

Alokacja krajowa
Polska, jako jedno z  nielicznych państw 

Unii Europejskiej, posiada  niewykorzysta-
ną jeszcze alokację krajową, na poziomie 
ok. 40 mln euro, dla podprogramu dzia-
łań na rzecz środowiska. Dzięki tej alokacji 
zwiększa się możliwość przyznania dotacji 
polskim wnioskodawcom z Komisji Euro-
pejskiej w obecnym naborze. Do efektyw-
nego wykorzystania tej alokacji Angelo 
Salsi, zachęcał uczestników Dnia Informa-
cyjnego LIFE 2017. 

–  Nadal jest dużo środków z programu 
LIFE zarezerwowanych dla Polski – wska-
zywał. – Jeżeli polscy wnioskodawcy nie 
zgłoszą odpowiedniej liczby, dobrze przy-
gotowanych wniosków w tym naborze, to 
te 40 mln euro przejmą inne kraje, które 
swoją alokację już w całości wykorzystały 
np. Włosi czy Hiszpanie, którzy zgłaszają 
bardzo dużo wniosków, w porównaniu 
z Polską. Wyniki poprzednich naborów nie 
były dla Polski zbyt dobre. Ok. 30 wnio-
sków rocznie to nie jest imponująca licz-
ba, dla  tak dużego i ważnego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, uważa 
przedstawiciel Komisji Europejskiej. 

W kolejnych latach takich alokacji już 
się nie przewiduje, dla żadnego z krajów 
Unii Europejskiej. Na uzyskanie wsparcia 
z budżetu programu LIFE będą mogły li-
czyć tylko  wyróżniające się projekty. Kon-
kurencja będzie coraz silniejsza, dlatego 
zachęcam do znacznie większej aktywno-
ści w sięganiu po dotacje z programu LIFE 
podczas tegorocznego naboru, podsumo-
wał Angelo Salsi. 

Dodał jednocześnie, że jest to również 
ostatni rok dofinansowania  projektów z Ko-
misji Europejskiej na poziomie do 60 proc. 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia 

z programu LIFE. W następnym naborze od 
2018 roku ten poziom będzie o 5 proc. niż-
szy w kolejnych trzech latach. Ważne, żeby 
tegorocznej szansy na większe pieniądze 
polscy wnioskodawcy nie przegapili.

Wskazówki dla wnioskodawców
Sukces w tegorocznym naborze do pro-

gramu LIFE będzie zależał od dobrego przy-
gotowania wniosku aplikacyjnego. Przed-
stawiciel Komisji Europejskiej przestrzegał 
przed popełnieniem błędów, które kończą 
się niepowodzeniem. Potencjalnym wnio-
skodawcom przekazał wiele cennych wska-
zówek jak uniknąć takiej porażki.  

– Najpierw należy dokładnie zidentyfi-
kować problem i określić w jakim stopniu 
projekt przyczyni się do jego rozwiązania 
– doradzał Angelo Salsi. – Trzeba precy-
zyjnie opisać  też efekty planowane do 
osiągnięcia w danym przedsięwzięciu. 
Oczekujemy, aby te projekty przyczyniały 
się do poprawy sytuacji w trakcie ich rea-
lizacji, a nie kiedyś w bliżej  nieokreślonej 
przyszłości. Mamy świadomość, że takie 
prognozowanie stosunkowo łatwo jest 
osiągnąć w przypadku projektów doty-
czących przyrody i bioróżnorodności. 

Trudniej to zrobić w projektach środo-
wiskowych i klimatycznych, ale te skutki 
muszą być wyraźnie widoczne, kontynuo-
wał Angelo Salsi. Ważne jest również, aby 
testowane rozwiązania w pilotażowych 
projektach, mogły być po pewnej mody-
fikacji powszechniej stosowane w innych 
regionach czy krajach, do rozwiązywania 
analogicznych problemów. 

 Ważnym wymogiem przy ocenie wnio-
sków przez Komisją Europejską będzie też 
uwzględnienie działań, zapewniających 
wykorzystywanie  efektów osiągniętych 
w projekcie przez następne lata po jego 
zakończeniu. Dodatkowe punkty można 
uzyskać także za wspólną realizację pro-
jektów z europejskimi partnerami, którzy 
mają dużo większe doświadczenie  w tej 
dziedzinie od polskich wnioskodawców. 

Pułapki przed którymi przestrzegał 
przedstawiciel Komisji Europejskiej są 
cenną wskazówką dla wnioskodawców 
w obecnym naborze wniosków. Warto je 
dokładnie prześledzić i z nich skorzystać, 
aby aplikowanie o dotację z  programu 
LIFE zakończyło się sukcesem. 

(j.czudak)

Komisja Europejska ogłosiła terminy naboru wniosków  na wrzesień 2017 r. Podmioty 
zainteresowane dodatkowym dofinansowaniem projektów ze środków krajowych, po-

winny przedłożyć swoje wnioski do NFOŚiGW, zanim skierują je do Brukseli. Termin na ich 
składanie do Narodowego Funduszu wyznaczony został na 14 lipca. Wszystkich pozosta-
łych wnioskodawców obejmują terminy wrześniowe, a wnioski składane są bezpośrednio do 
Komisji Europejskiej. Do podprogramu na rzecz klimatu w ramach wszystkich obszarów prio-
rytetowych można je składać do 7 września. W zakresie ochrony środowiska i efektywnego 
gospodarowanie zasobami do 12 września w podprogramie na rzecz środowiska. Najdłużej, 
bo do 14 września w tym samym podprogramie na działania dotyczące przyrody i różnorod-
ności biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska.

Dzień informacyjny LIFE 2017 spełnił oczekiwania uczestników, z którymi eksperci i prak-
tycy  podzielili się  doświadczeniami i merytoryczną  wiedzą dotyczącą prawidłowego 
przygotowania wniosków do Komisji Europejskiej. Z informacji przedstawionych w spo-
sób przystępny, atrakcyjny i konkretny skorzystali przede wszystkim potencjalni wnio-
skodawcy, którzy nie realizowali dotychczas projektów dofinansowanych z programu 
LIFE, lub nie powiodło się im w poprzednim naborze wniosków.

Państwa europejskie mają w tym zakresie 25 letnie doświadczenie – przypomina Jacek Spyrka, 
zastępca prezesa NFOŚiFW – Polska takie projekty zaczęła realizować dopiero od 2009 r.  dla-

tego tak ważne jest  korzystanie z doświadczeń praktyków i beneficjentów, którzy odnieśli sukces 
w sięganiu po unijne środki z tego programu. Dzięki takim działaniom zachęciliśmy wiele podmio-
tów do startu w tegorocznym naborze wniosków.  Rozszerzyliśmy zakres finansowania projektów, 
umożliwiając ubieganie się o dotacje również organizacjom, które nie mają szansy na zapewnienie 
wkładu własnego, a wyróżniają się nowatorskimi pomysłami  w rozwiązywaniu problemów środo-
wiskowych, klimatycznych i przyrodniczych. W tegorocznym naborze zastosowaliśmy też pewne 
modyfikacje w sposobie procedowania. Wprowadzono uproszczenia, które zapewniają przyspie-
szone podejmowanie decyzji o udzieleniu przez NFOŚiGW współfinansowania dla projektu, aby 
beneficjent kierując wniosek do Komisji Europejskiej miał już wstępną ocenę czy jego projekt od-
powiada założeniom programu LIFE oraz zapewnione finansowanie krajowe. Do NF składana jest 
krótka wersja wniosku, którego załącznikiem jest aplikacja adresowana do Komisji Europejskiej.  
Wszystkie szczegóły, łącznie z przykładami wniosków z poprzednich lat,  które  pomogą beneficjen-
tom w prawidłowym przygotowaniu aplikacji,  są zamieszczone na naszej stronie internetowej: 
www.nfosigw.gov.pl/life.. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy  również do bezpośrednie-
go kontaktu w nami.  Proces oceny wniosków w Komisji Europejskiej trwa kilka miesięcy i dopiero 
po nowym roku pojawią się informacje czy projekt zyskał uznanie w Brukseli. 

SŁAWOMIR MAZUREK, PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA

Największą wartością programu LIFE jest nie tylko promowanie innowacyjnych technolo-
gii  i dobrych praktyk, ale synergia współpracy międzynarodowej. Takie współdziałanie 

powoduje, że środki europejskie pomagają skutecznie ochronić środowisko i rozwiązywać naj-
ważniejsze problemy. To jest najlepszy sposób na racjonalne wykorzystanie unijnych pieniędzy. 
Komisja Europejska duży nacisk kładzie obecnie na działania związane z gospodarką w obiegu 
zamkniętym, w tym m.in. na efektywne gospodarowanie odpadami. Ponowne wykorzystanie 
materiałów i surowców skutecznie chroni  środowisko i zasoby naturalne.  Nowatorskie pro-
jekty skoncentrowane na rozwiązywaniu tych problemów, jak również klimatycznych i przyrod-
niczych mają duże szanse na otrzymanie unijnych dotacji z programu LIFE, którym zarządza 
Komisja Europejska. Do wykorzystania jest bardzo duża pula środków, bo budżet programu 
LIFE wynosi prawie 3,5 mld euro, z czego ok. 75 proc. przypada na podprogram środowiskowy, 
a 25 proc. na klimatyczny. W ośrodkach naukowych, samorządach, organizacjach pozarządo-
wych i polskim biznesie  tkwi wielki potencjał do tego, abyśmy mogli po te dotacje sięgać. 
Dzięki temu  zrobimy kolejny poważny krok w utrzymaniu  naszego ogromnego bogactwa przy-
rodniczego, z którego jesteśmy dumni w Europie.  Będziemy też nadal mogli rozwijać się w spo-
sób zrównoważony, jak zapisano to w rządowym planie odpowiedzialnego rozwoju. Jestem 
przekonany, że NFOŚiGW pomoże beneficjentom dobrze przygotować wnioski w tegorocznym 
naborze, aby miały szansę na realizację i żebyśmy skutecznie wykorzystali dedykowane nam po 
raz ostatni w tym programie środki z alokacji krajowej w wysokości ok. 40 mln euro. 
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Kilkaset osób uczestniczyło w Dniu Informacyjnym LIFE 2017,  
zorganizowanym w Warszawie po raz 10 przez NFOŚiGW 

Prezentacja programu LIFE i zasad finansowania projektów trwała przez wiele godzin. W tym dialogu 
uczestniczyli: pierwszy od lewej Angelo Salsi z KE, Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW, Sławomir 
Mazurek, podsekretarz stanu w MŚ i Jacek Spyrka zastępca prezesa NFOŚiGW   


