PROJEKT COBRAMAN – POMYS£, KTÓRY NIE GRYZIE
– która z ostrawskim Uniwersytetem Technicznym
ma opracowaæ programy szkolenia i wykszta³ciæ
pierwszych specjalistów w specjalnie utworzonej
Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania Terenami Poprzemys³owymi.
– Edukacja prowadzona bêdzie nowoczesnymi metodami miêdzy innymi poprzez e-learning
– mówi H. Lewandowska. – Menad¿erowie
wyznaczeni przez instytucje partnerskie uczestnicz¹ w praktycznych szkoleniach, które równie¿
pos³u¿¹ jako wk³ad do programu nauczania
we wspomnianym e-learningu. Szkolenia dotycz¹ kwestii zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska,
marketingiem, komunikacj¹ i promocj¹ projektu,
finansami i ekonomi¹, planowaniem przestrzennym oraz zarz¹dzaniem projektem. W ramach
szkoleñ menad¿erowie zarz¹dzaj¹ wybranym
terenem pilota¿owym. Bydgoszcz jako jedyna w
projekcie na pilota¿owym terenie przeprowadzi
rekultywacjê. Udzia³ w takim przedsiêwziêciu,
od planowania po fina³, jest wa¿nym elementem
szkolenia „brownfield menad¿erów” w projekcie
– dodaje Lewandowska.
Zarz¹dzanie terenami poprzemys³owymi w
mieœcie i utworzenie przez bydgoskie WSG wspólnie z ostrawskim Uniwersytetem Technicznym,
Europejskiej Szko³y Zarz¹dzania Terenami Poprzemys³owymi, przygotowanie programów edukacyjnych i wykszta³cenie pierwszej – licz¹cej oko³o
100 osób – grupy specjalistów to dwa z kilku
komponentów projektu COBRAMAN. Zadaniem
bydgoskiej WSG w projekcie, z kolei, jest przygotowanie komputerowej bazy danych dotycz¹cej
zrewitalizowanych terenów poprzemys³owych na
obszarze Europy Œrodkowej. Przygotowuj¹c siê do
tego zadania, Wy¿sza Szko³a Gospodarki w Byd-

Ekipa COBRAMAN na terenie przysz³ego parku Giant’s Park Belfast
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iech groŸny akronim projektu unijnego
nikomu nie napêdza strachu. Nie jest to
¿aden w¹¿ w trawie, tylko Menad¿er do spraw
koordynacji dzia³añ rewitalizacyjnych terenów
poprzemys³owych, a w jêzyku Szekspira: „Manager Coordinating Brownfield Redevelopment
Activities”. Projekt ten jest wspó³finansowany
ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu dla Europy
Œrodkowej. Oto, co w trawie piszczy przy bydgoskim ratuszu. Ale po kolei.

WSPÓ£PRACA
TRANSNARODOWA
Poprzez Program dla Europy Œrodkowej,
Unia Europejska wspiera wszelk¹ wspó³pracê
transnarodow¹, dofinansowuj¹c projekty realizowane we wspó³pracy instytucji publicznych
i prywatnych. Projekty, które s¹ zg³aszane w ramach Programu musz¹ zmierzaæ do poprawy konkurencyjnoœci regionalnej oraz podniesienia poziomu jakoœci ¿ycia mieszkañców. Dostêpne œrodki w ramach Programu dla Europy Œrodkowej to
298 295 837 euro, a dofinansowanie dla polskich
partnerów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 85% poniesionych wydatków kwalifikowanych, a dla partnerów z Austrii,
Niemiec i W³och dofinansowuje siê projekty do
75 proc. Rekomendowany ca³kowity bud¿et projektu winien stanowiæ od 1 od 5 milionów euro, a zalecana liczba partnerów le¿y pomiêdzy 8 a 12. Wymóg minimalny to trzech finansuj¹cych partnerów,
z przynajmniej trzech krajów, w tym co najmniej
dwóch z pañstw cz³onkowskich UE z obszaru programu Europy Œrodkowej.
Projekt COBRAMAN wpisuje siê ze swoimi za³o¿eniami we wszystkie wymagania wymienione
powy¿ej, a w temacie priorytetów - w Priorytet
nr 4 pod nazw¹ Poprawa konkurencyjnoœci
oraz atrakcyjnoœci miast i regionów.
Trzyletni projekt COBRAMAN zosta³ wybrany w
konkursie pierwszego naboru w 2008 r. Rozpocz¹³
siê w grudniu 2009, a jego zakoñczenie nast¹pi w
listopadzie 2011 roku. Œrodki przyznane dla ca³ego projektu wynosz¹ ponad 3,5 mln euro, a dla
Miasta Bydgoszczy 582 866 euro. Chocia¿ projekt
jest projektem miêkkim, a jego g³ównym celem
jest wypracowanie koncepcji zarz¹dzania terenami
poprzemys³owymi w mieœcie, daje on tak¿e mo¿liwoœæ realizacji inwestycji na wybranym terenie
pilota¿owym. W naszym mieœcie dotacja na rewitalizacjê pilota¿owej dzia³ki przy ul. Jagielloñskiej
36-38 za przewidziane 284 000 euro pozwoli, by
ju¿ za rok, na zrekultywowanym terenie, opodal
Brdy powsta³ spory, pe³en zieleni, plac zabaw dla
dzieci.

BROWNFIELDS
Byæ mo¿e ju¿ nied³ugo wœród fleszy popularnych anglicyzmów pojawi siê kolejny lingwistyczny
bestseller – tzw. „brownfield”. W jêzyku polskim
najproœciej wyt³umaczyæ „brownfield” jako nieu¿ytek, teren zdegradowany, najczêœciej po³o¿ony
w obszarze zurbanizowanym. To w³aœnie takie
tereny s¹ przedmiotem interwencji w projekcie
COBRAMAN realizowanym przez Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska w Urzê-

dzie Miasta Bydgoszczy. Z-ca dyrektora WGKiOŒ
i koordynator projektu COBRAMAN, Grzegorz Boroñ, mówi o potrzebie kompleksowego podejœcia
do tej trudnej materii, jak¹ niew¹tpliwie stanowi¹
tereny poprzemys³owe.
Hanna Lewandowska z Wydzia³u Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta
Bydgoszczy, Referatu Projektów Œrodowiskowych,
kierownik projektu COBRAMAN uwa¿a, ¿e dobrze
z tym problemem radz¹ sobie Brytyjczycy. – Nawet
ze sk³adowiskiem odpadów komunalnych uporali
siê w nietuzinkowy sposób. W Reading na zrekultywowanym sk³adowisku odpadów komunalnych
powsta³ Stadion im. Madejskiego. Tym sposobem,
mamy nie tylko wybudowany, ale, co wa¿ne,
œwietnie funkcjonuj¹cy stadion na brownfieldzie
– mówi Lewandowska. W Wielkiej Brytanii raczej
nie przeznaczy siê nowych terenów, ot tak pod
inwestycje. W pierwszej kolejnoœci zagospodarowuje siê brownfieldy – t³umaczy Lewandowska.
Dzieje siê to wszystko czêsto na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, które w Wielkiej
Brytanii jest doœæ powszechne.
A u nas? Na razie wszystko w zal¹¿ku, choæ przyk³adów rewitalizacji jest sporo. Radziliœmy sobie
z przywracaniem terenów poprzemys³owych do
u¿ytkowania na swój sposób i na miarê mo¿liwoœci
finansowych. Po wejœciu do Unii szanse na rozwi¹zanie problemu wzros³y. Inne kraje równie¿ maj¹
k³opot z przywróceniem „do ¿ycia” opuszczonych
terenów, które niejednokrotnie mieszcz¹ siê
w œrodku miasta, a w UE s¹ œrodki na ten cel. Bez
ich udzia³u, wiele pañstw nie by³oby w stanie
uporaæ siê w miarê szybko z rewitalizacj¹ terenów
poprzemys³owych. To jedno z najtrudniejszych
zagadnieñ œrodowiskowych, ekonomicznych i
spo³ecznych. Dlatego w projekcie miêdzynarodowym tyle mo¿emy nauczyæ siê od uczestników z
innych krajów.
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Teren po by³ej gazowni GASWORKS Belfast
goszczy stworzy³a raport na temat metod i narzêdzi u¿ytych w projektach rewitalizacyjnych, które
zostan¹ umieszczone równie¿ w bazie danych.
Tym sposobem, ³atwo i szybko ka¿dy, fachowiec
czy student, bêdzie móg³ sprawdziæ jakie dobre
praktyki rewitalizacyjne s¹ stosowane u nas i na
œwiecie.

– Problematyka rewitalizacji terenów poprzemys³owych, okreœlanych z angielskiego jako
„brownfield”, dotyczy wielu miast w Europie
– mówi H. Lewandowska. – I ka¿de z nich ma ró¿ne doœwiadczenia w tej dziedzinie. Nadal brakuje
osób, które mia³yby kompleksow¹ wiedzê potrzebn¹ do zarz¹dzania z³o¿onymi procesami rewitalizacji. Jeœli tak¹ wiedzê posiadaj¹, czasem zapominaj¹
o innych cechach, takich jak: aktywnoœæ i dynamizm dzia³añ jak u marketingowca. Dlatego projekt COBRAMAN (Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities), którym kierujê,
ma stworzyæ profil zawodowy menad¿era do spraw
koordynacji brownfieldów, okreœliæ wymagania
i zakres obowi¹zków nowego stanowiska pracy
oraz na koniec wypracowaæ koncepcjê zarz¹dzania terenami poprzemys³owymi – mówi.

BEZ ZBÊDNYCH S£ÓW
Wspominaj¹c pocz¹tki COBRAMAN, kierownik
projektu H. Lewandowska mówi, ¿e nie wystarczy
dwa razy siê spotkaæ, ¿eby stworzyæ projekt.
Miasto du¿o wczeœniej zdoby³o doœwiadczenie
i kontakty miêdzynarodowe przez podejmowanie
wspólnych inicjatyw unijnych, takich jak PROMOTE czy INCORE.
W projekcie bior¹ udzia³ przedstawiciele
ró¿nych narodowoœci i profesji - od urbanistów, geologów po ekspertów od ochrony
œrodowiska. Ka¿dy ma inne doœwiadczenia
i pomys³y. Kluczem jest znaleŸæ wspólne cele.
Cecha wspólna to dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego. Dziêki temu w wymiernie szybkim
tempie uda³o siê nam wypracowaæ ca³y zakres
projektu i podzieliæ zadaniami – t³umaczy kierownik projektu. – Ostatnim etapem by³o przekazanie przez nas projektu wniosku COBRAMAN
do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Wiedniu. Nastêpnie Miasto Bydgoszcz jako Partner
Wiod¹cy projektu zawar³o umowê z miastem
Wiedeñ, które jest reprezentowane przez Depar-

WIÊCEJ NI¯ „SIEDMIU
WSPANIA£YCH”
W projekcie COBRAMAN, któremu lideruje
Bydgoszcz, bierze udzia³ niemiecki Stuttgart,
czeskie Most i Usti nad £ab¹ oraz Uniwersytet
Techniczny w Ostrawie, s³oweñskie Kranj i Instytut
Planowania Urbanistycznego oraz w³oskie Biuro
Rozwoju SIPRO z Ferrary. Do projektu zaproszono
tak¿e bydgosk¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Gospodarki – gdzie
koordynatorem jest dr in¿. Krzysztof Napieraj
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tament Strategii UE i Rozwoju Gospodarczego,
pe³ni¹cy funkcjê Instytucji Zarz¹dzaj¹cej dla Europejskiego Programu Wspó³pracy Terytorialnej dla
Europy Œrodkowej. Cokolwiek by mówiæ, fakt ¿e
Bydgoszcz zosta³a, jako jedna z szeœciu polskich
instytucji po pierwszym i drugim naborze, wiod¹cym partnerem projektu miêdzynarodowego
nale¿y uznaæ za du¿y sukces – mówi Hanna Lewandowska.

NIESPODZIANKI NIEMILE
WIDZIANE

Kolumna wspó³finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska w Toruniu
PROFILE

Koordynator projektu COBRAMAN dr Krzysztof
Napieraj
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Bydgoszcz posiada sporo terenów poprzemys³owych, które sukcesywnie s¹ zagospodarowywane, a ska¿one rekultywowane. Zadanie to jest
sporym wyzwaniem bo m.in. nigdy nie wiadomo
na co siê trafi.
Niespodziankê, na przyk³ad, zgotowa³y inwestorom tereny przy ul. Szubiñskiej, gdzie Castorama chcia³a wybudowaæ market. Tam roboty
budowlane musia³a poprzedziæ wywózka ska¿onej
warstwy gleby. Lepiej by³o na pozachemowskich
terenach, gdzie obecnie funkcjonuje Bydgoski
Park Przemys³owy i Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna. Poprzedzaj¹ce badania gruntu,
przed adaptacj¹ tamtejszych terenów – mimo ¿e
Zachem czekolady nie produkowa³ – nie wykaza³y
ska¿eñ. Dobrze za to wypad³a rewitalizacja Wyspy
M³yñskiej, dawnych M³ynów Kentzera, w których
obecnie funkcjonuje czterogwiazdkowy Hotel
„Z³oty M³yn”, ekskluzywne lofty nagrodzone
2 lata temu tytu³em „Modernizacji Roku” na
Babiej Wsi, gdzie kiedyœ by³a wojskowa pralnia
i WSG, której czêœæ budynków mieœci siê na terenach by³ej garbarni.
Przyk³adów takich jak wy¿ej z samej Bydgoszczy, mo¿na by pokazaæ wiêcej. Dlatego tak wa¿ne
jest, ¿eby rezultaty projektu COBRAMAN by³y rozpowszechniane.
Oby tak dalej. Bydgoszcz, do czasu transformacji gospodarczej by³a miastem przemys³owym,
wiêc terenów do rewitalizacji nam nie zabraknie,
a maj¹c pod rêk¹ zakoñczony w listopadzie 2011
roku projekt COBRAMAN i mo¿liwoœæ stworzenia
stanowiska „menad¿era do spraw koordynacji
dzia³añ rewitalizacyjnych terenów poprzemys³owych” w Urzêdzie Miasta ³atwiej by³oby uporaæ
siê z problemem poprzemys³owych terenów.
Teresa Pietraszak
www.cobraman-ce.eu
Hanna Lewandowska, Project Manager,
h.lewandowska@um.bydgoszcz.pl
tel. 0048 52 58 58 036
Grzegorz Boroñ, Koordynator Projektu
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Obraman, czyli poprawa konkurencyjnoœci
regionalnej oraz podniesienia poziomu
jakoœci ¿ycia
Konkurs „Przetargi dla Najlepszych” - VI edycja
ju¿ trwa
Kolejna czêœæ raportu o stanie przygotowañ
do EURO 2010
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