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Projekt finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg –

„Społeczny i Gospodarczy Rozwój Polski w warunkach 
globalizujących się rynków” 

Nr umowy GOSPOSTRATEG1/385453/3/NCBR/2018

Kwota dofinansowania 10 515 585 zł, poziom dofinansowania: 100% 
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CEL PROJEKTU REGIOGMINA

Wypracowanie metod i instrumentów wsparcia ze 
strony samorządów lokalnych, 
działających w formule wielopoziomowego 
zarządzania z samorządem województwa 
i instytucjami wsparcia, na rzecz wzrostu 
konkurencyjności i innowacyjności lokalnych MŚP 
działających w kooperacji z kluczowymi firmami z 
regionu. 

Propozycja jest innowacyjnym podejściem do formuły 
zaangażowania JST w procesy rozwoju kraju oraz 
budowanie kapitału współpracy samorząd lokalny -
MŚP.

Firmy

Samorząd 
województwa

Gmina



Faza badawcza i jej rezultaty
• Zadanie nr 1. Opracowanie metodyki oraz scalenie (eksport) informacji o MŚP z istniejących GUS , 

US, ZUS baz  danych wraz z zapewnieniem ich geoprzestrzennej identyfikacji oraz analiz w systemie 
struktur administracji- portal informacyjny dla 144 gmin .

• Zadanie 2. Badanie metodami statystycznymi oraz ankietami (2400 firm) wybranych  kategorii firm 
w oparciu o informacje baz danych, a także w oparciu  o funkcjonowanie struktury rynków i 
kooperacji z partnerami kluczowymi - rekomendacje dla wzrostu produktywności  MŚP

• Zadanie 3. Badanie "desk research" oraz ankiet istniejących i potencjalnych instrumentów wsparcia 
dla MŚP ze wskazaniem ich możliwego oddziaływania wraz z oceną potencjału istniejących 
instytucji wsparcia w regionie, ich kompatybilności i synergii w odniesieniu do istniejących struktur 
lokalnych jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)-propozycje  dla  LPRG, LOG , LFRG

• Zadanie 4. Opracowanie metodyki oraz propozycji programu rozwoju gospodarczego województwa 
określającego rolę MSP w jego rozwoju we współdziałaniu i kooperacji  z kluczowymi firmami 
regionu dla wzrostu inwestycji, eksportu i innowacyjności, metoda gromadzenia,  przetwarzania i 
udostępniania informacji dla zarządzania firmami i oceny ich konkurencyjności jako założenia dla 
funkcjonowania Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego (ROG)  zlecony w przetargu dla PwC 
- projekt założeń Programu i architektury  instytucji dla jego wdrażania 
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Wielopoziomowe zarzadzanie regionem
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Strategia Rozwoju Województwa

Program Rozwoju Gospodarczego

Lokalne Programy Rozwoju 
Gospodarczego

Regionalne Obserwatorium Gospodarcze

Lokalne Organizacje Gospodarcze

Lokalne Fundusze Rozwoju Gospodarczego
Hybrydowe finansowanie firm kapitałem 
prywatnym i publicznym – KPFR+PFR+EBI
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INSTRUMENTY POWSTAJĄCE W RAMACH PROJEKTU
PROGRAM ROZWOJU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA

• Określenia celu nadrzędnego rozwoju gospodarczego
(pozostającego w ścisłym związku z celami zaproponowanymi
w założeniach do strategii rozwoju województwa);

Trwały i zrównoważony rozwój gospodarczy Regionu, przyczyniający się do 
poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-

pomorskiego

• Wyłonienie celów szczegółowych rozwoju gospodarczego
wraz ze wskazaniem głównych priorytetów/kierunków
interwencji;

• Kompleksowy zestaw przedsięwzięć na rzecz realizacji celów
szczegółowych i celu nadrzędnego (wraz ze wskazaniem
podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, priorytetu
przedsięwzięć oraz ramowego harmonogramu wdrożenia);

• Sposobu monitorowania poziomu wdrażania programu oraz
jego rezultatów.
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INSTRUMENTY POWSTAJĄCE W RAMACH PROJEKTU
REGIONALNE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE

Regionalne Obserwatorium Gospodarcze cele:

•rozpoznawanie potrzeb, problemów, oczekiwań
środowiska gospodarczego i naukowego, ankietowanie
przez Regionalny Ośrodek Badania Opinii Przedsiębiorców

•prowadzenie działalności analitycznej i formułowanie
rekomendacji w zakresie działań na rzecz rozwoju
gospodarczego adresowanych dla samorządu
województwa, samorządów lokalnych, i środowiska
gospodarczego.

Działania ROG to :

• uzyskiwanie najlepszej , najszerszej i aktualnej wiedzy o
sytuacji gospodarczej województwa, niezbędną przy
podejmowaniu decyzji, związanych z przyszłością regionu,

• przetworzenie pozyskanych informacji na realizowanie
efektywnej polityki wsparcia biznesu ze strony sektora JST.

•dostarczanie firmom informacji pozwalającej na eliminację
asymetrii informacyjnej w konkurencyjnym środowisku



9

INSTRUMENTY POWSTAJĄCE W RAMACH PROJEKTU
LOKALNY PROGRAM ROZWOJU GOSPODARCZEGO

• Diagnoza aktualnej sytuacji społeczno-
gospodarczej w gminie wraz z oceną siły
firm;

• Określenie celów i priorytetów w zakresie
rozwoju gospodarczego wraz z ocena
możliwości finansowania wsparcia;

• Określenie projektów realizowanych w
ramach wdrażania Programu;

• Powiązanie Programu z dokumentami
strategicznymi na poziomie regionu i
kraju,

• Stworzenie systemu wdrażania programu
- instytucja LOG
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INSTRUMENTY POWSTAJĄCE W RAMACH PROJEKTU
LOKALNE ORGANIZACJE GOSPODARCZE

• LOG jest lokalnym centrum doradztwa oraz
dialogu społecznego przedsiębiorcy – samorząd

• Podejmuje działania na rzecz rozwoju lokalnego i
regionalnego rynku gospodarczego oraz lokalnego
i regionalnego rynku pracy we współpracy z
innymi podmiotami, w tym innymi lokalnymi
organizacjami gospodarczymi, organizacjami
badawczo-rozwojowymi, ośrodkami
akademickimi oraz lokalnymi i regionalnymi
władzami samorządowymi

• Tworzy płaszczyznę wspólnych działań między
jednostkami samorządu lokalnego a
przedsiębiorcami i innymi instytucjami otoczenia
biznesu
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INSTRUMENTY POWSTAJĄCE W RAMACH PROJEKTU
LOKALNE FUNDUSZE ROZWOJU GOSPODARCZEGO  jako SKA –ASI (LFRG)

• Udzielą pożyczek na realizację projektów osobom fizycznym
prowadzącym działalność gospodarczą, wraz z konwersją pożyczek na
udziały i przekształcanie firmy lub jej części ich w spółki prawa
handlowego.

• Sfinansują kapitałowo rozwój przedsiębiorstwa , jako spółki prawa
handlowego (skalowanie biznesu, nowe produkty, wchodzenie na nowe
rynki) oraz udostępni środki finansowe na wczesnych etapach
działalności w formie finansowania udziałowego , bez ograniczeń co
do sposobu wydatkowania środków.

• Sfinansują wykup udziałów, ich przejęcie i stabilizację zarządzania w
przypadku gdy pierwotny właściciel i twórca firmy z powodów
losowych nie może dłużej prowadzić swojego przedsiębiorstwa , nie ma
następców, a chciałby w jakiejś formie mieć możliwość
wykorzystywania swojego doświadczenia.

• Udzielą pożyczek dla firm osób fizycznych prowadzących działalność z
konwersją na udziały i przekształcanie ich w spółki prawa handlowego
oraz sfinansuje kapitałowo spółki prawa handlowego dla wzmocnienia
ich płynności i możliwości rozwoju po kryzysie.



BIURO PROJEKTU REGIOGMINA: 

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2 
87-100 Toruń 

Tel. 56  62 18 775, 56 62 18 481 
regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl

www.regiogmina.kujawsko-pomorskie.pl
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