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W chorzowskim wydziale Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 26
listopada 2010 roku odbyło się bezpłatne seminarium Fundusze UE
dla Bibliotek. Spotkanie zorganizowano w ramach XXIV Forum Sekcji
Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy
Zarządzie Okręgu w Katowicach. Organizatorami były Biblioteka WSB
w Chorzowie, Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Ka-
towicach oraz Centrum Informacji Europejskiej WSB w Chorzowie.

Celem spotkania było przybliżenie bibliotekarzom problematyki
funduszy unijnych oraz wskazanie możliwości ich wykorzystania. Semi-
narium zostało przygotowane dla pracowników bibliotek różnego typu.

Spotkanie podzielono na dwie sesje: wykładową i warsztatową.
W części pierwszej wysłuchano referatów, przedstawiających potencjał
funduszy unijnych, a w drugiej natomiast uczestnicy, podzieleni na
trzy grupy, mogli nauczyć się wypełniania wniosków aplikacyjnych.

W trakcie sesji wykładowej jako pierwsza wystąpiła Małgorzata
Sołtys, ekspert w dziedzinie funduszy europejskich oraz konsultant
Punktu Europejskiego Europe Direct Katowice (Europe). Zaprezento-
wała referat Jak fundusze mogą zmienić Twoje najbliższe otoczenie,
czyli dotacje dla bibliotek (Sołtys, cop. 2011). Przedstawiła podstawo-
we informacje, dotyczące funduszy europejskich oraz programów
operacyjnych w Polsce. Szczegółowo omówiła te programy, w ramach
których przyznawane są dotacje bibliotekom, jak: Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Śląskiego, Program Operacyjny Infra-
struktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Wskazała konkretne działania oraz typy realizowanych projektów.
Przedstawiła także program „Młodzież w Działaniu”, którego głównym
celem jest promowanie obywatelstwa europejskiego wśród młodzieży.
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Następnie głos zabrały Gabriela Suski-Borek oraz Marzena Czop.
Pierwsza z prelegentek jest absolwentką Wydziału Rachunkowości
Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków unijnych dla instytucji oto-
czenia biznesu, jednostek naukowych oraz organizacji pozarządowych.
M. Czop jest z kolei specjalistką do spraw absorpcji funduszy europej-
skich, zna programy pomocowe oraz ma kwalifikacje z zakresu udzie-
lania informacji dotyczących dokumentacji wniosków o fundusze euro-
pejskie. W referacie Biblioteki bliżej funduszy referentki podsumowały
okres wielokierunkowego i kompleksowego wsparcia edukacji z fundu-
szy unijnych w latach 2007-2010. W tym czasie można było uzyskać
dotacje na dofinansowanie projektów, których celem było m.in. zwięk-
szenie efektywności systemu kształcenia i doskonalenia kadry nauczy-
cieli oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz uczniów. Ukazano obraz realizacji tych celów, wpisujący się
w sposoby przekształcania bibliotek szkolnych oraz bibliotek uczelni
wyższych w nowoczesne i interdyscyplinarne placówki.

W trakcie przerwy między sesjami uczestnicy seminarium mogli
skorzystać z usług stanowiska informacyjno-promocyjnego Europe
Direct Katowice, Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej z Ka-
towic (Katowice) oraz Centrum Informacji Europejskiej WSB w Cho-
rzowie, które cieszyły się dużym zainteresowaniem przybyłych biblio-
tekarzy. Konsultanci odpowiadali na pytania dotyczące szeroko poję-
tego funkcjonowania Unii Europejskiej oraz na temat funduszy unij-
nych. Ponadto przygotowano stoisko z nowościami książkowymi wy-
dawnictwa Wolters Kluwer.

W drugiej części seminarium bibliotekarze kontynuowali obrady
w trzech grupach warsztatowych. Pierwszy panel poprowadzili Iwo-
na Święcicka oraz Andrzej Słaby z Fundacji Razem (Fundacja), która
zajmuje się tworzeniem oraz realizacją projektów unijnych, w szcze-
gólności o charakterze szkoleniowym i doradczym. Współpracuje
z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucja-
mi edukacyjnymi i samorządowymi, doradzając w zakresie możliwo-
ści finansowania ich działań oraz prowadząc szkolenia poświęcone
wykorzystaniu funduszy strukturalnych. Prowadzący tę część war-
sztatów zaprezentowali praktyczne podejście do Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki (Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności)
oraz metodykę pisania projektu unijnego. Podczas zajęć wykorzysta-
no narzędzie Generator Wniosków Aplikacyjnych (Kapitał Ludzki.
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Narodowa Strategia Spójności. Generator Wniosków Aplikacyjnych),
które służy do wypełniania wniosków o dofinansowanie projektu
z europejskich środków.

Panel drugi dotyczył funduszy inwestycyjnych. Poprowadził go
Damian Kocot, pracownik Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalne-
go w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Śląskiej Wyższej Szkoły Za-
rządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach oraz Wyższej
Szkoły Humanitas w Sosnowcu. D. Kocot szkoli m.in. z zakresu za-
rządzania projektami i pozyskiwania funduszy unijnych; był także
uczestnikiem, ekspertem, doradcą oraz trenerem. Przybliżył uczestni-
kom warsztatów tematykę funduszy inwestycyjnych, w tym:

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (Program In-
frastruktura, cop. 2008), Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa
wyższego (Infrastruktura, cop. 2008);

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (Pro-
gram Regionalny), Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie
8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego;

– oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Program In-
nowacyjna, cop. 2008), Oś priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyj-
ne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion (Działania, cop. 2008).

Ewa Grabowska kierowała natomiast trzecim z warsztatów,
gdzie podjęto problematykę myślenia projektowego. Jako ekspert
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, akredytowany trener Ministerstwa Gospodarki oraz
trener Krajowego Ośrodka Szkolenia Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Grabow-
ska wprowadziła uczestników w zasady tworzenia projektów zgodnie
z unijnymi wymogami. Przedstawiła również podstawowe narzędzia,
ułatwiające prawidłowe wypełnianie wniosków o dofinansowanie
projektów i późniejsze zarządzanie nimi, jak Matrycę Logiczną Pro-
jektu oraz Zarządzanie Cyklem Projektu. Omówiła zasadnicze błędy
popełniane przy pisaniu wniosków.

Każdy z warsztatów zakończył się burzliwą dyskusją. Prowadzą-
cy pomagali rozwiązywać wszelkie problemy, pojawiające się pod-
czas spotkania, a bibliotekarze chętnie korzystali z szansy zadawa-
nia pytań ekspertom.

W trakcie seminarium wśród uczestników została przeprowadzo-
na ankieta. Jej głównymi celami były ocena warsztatów oraz określe-
nie zapotrzebowania na organizowanie spotkań o podobnej tematyce
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w środowisku bibliotekarskim. Uczestnicy docenili seminarium Fun-
dusze UE dla Bibliotek, jednak uznali, iż nie wyczerpało ono tematyki
i istnieje potrzeba rozszerzenia omawianych zagadnień.
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