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Zakres Projektu Programu Rozwoju Gospodarczego
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Projekt Programu Rozwoju Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego składa się z trzech zasadniczych części

Nazwa części Kluczowe zagadnienia

CZĘŚĆ I: Diagnoza obecnej sytuacji gospodarczej województwa

• Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej

• Obecny system instytucjonalny wsparcia rozwoju gospodarczego

• Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego oraz klastry

• Potencjał inwestycyjny 

• Potencjał eksportowy

• Prognozy dotyczące uwarunkowań dalszego rozwoju

CZĘŚĆ III: Kierunki polityki rozwoju gospodarczego

• Cele Programu, priorytetu i kierunki interwencji

• Przedsięwzięcia na rzecz realizacji celów Programu

• Monitorowanie i ewaluacja realizacji Programu

• Plan finansowy realizacji Programu

CZĘŚĆ II: System instytucjonalny rozwoju gospodarczego 

województwa

• Warianty instytucjonalne utworzenia Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego

• Warianty instytucjonalnego utworzenia Regionalnej Instytucji Finansowej

• Warianty instytucjonalne utworzenia Regionalnej Instytucji Wdrażającej

• Koordynacja Programu Rozwoju Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego



CZĘŚĆ I: Diagnoza 
obecnej sytuacji 
gospodarczej 
województwa
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Sektory gospodarki

wyróżniające województwo
Podstawowe

informacje

Sytuacja społeczno-gospodarcza – wskaźniki rozwoju gospodarczego
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• Turystyka uzdrowiskowa – obsługa około 

19,7% wszystkich kuracjuszy, 

skoncentrowana w trzech ośrodkach. 

Szansą na rozwój sektora jest 

przyciągnięcie większej liczby turystów 

zagranicznych.

• Rolnictwo – sektor o korzystnej strukturze 

wielkości gospodarstw, jednak z niską 

liczbą gospodarstw ekologicznych. Sektor 

posiada wysoki poziom możliwości 

produkcyjnych. 5. miejsce pod względem 

wartości globalnej produkcji rolniczej

Sytuacja

demograficzna

• Ujemny bilans migracji 

• Niekorzystna struktura osób 

migrujących poza region – najczęściej 

migrują ludzie młodzi (25-34 lata) wraz 

dziećmi

• Postępujący proces starzenia się 

społeczeństwa  – wzrost liczby osób w 

wieku poprodukcyjnym o 30% w latach 

2010-2018 oraz prognoza dalszego 

wzrostu

• Intensywność starzenia się podobna 

do przeciętnej – tempo zjawiska 

zbliżone do krajowego

• Niekorzystna zmiany w strukturze 

wieku mieszkańców – zwiększanie się 

liczby osób w wieku poprodukcyjnym i 

zmniejszanie w wieku 

przedprodukcyjnym

Jakość kapitału

ludzkiego

• Niski odsetek ludności z wyższym 

wykształceniem – 14. miejsce 

województwa w kraju. 

• Dysproporcja wykształcenia między 

obszarami miejskimi a wiejskimi

• Niska potrzeba podnoszenia 

kwalifikacji – w systemie kształcenia 

ustawicznego 3,8% mieszkańców

• Odsetek młodych osób nie 

kształcących się i nie pracujących 

wyższy niż przeciętny

• Niska jakość kształcenia – tylko w 5 

gminach młodzież osiągała wyniki na 

poziomie średniej krajowej lub wyższe

• 87 222 mln PLN – PKB województwa (8 

miejsce w kraju) 

• Niski poziom nakładów 

inwestycyjnych – jest jednym z 2 

województw, w których w ostatnich 10 

latach nastąpił ich spadek (przy wzroście 

w kraju).

• Województwo zajmuje 8. pozycję ze 

względu na produkcję sprzedaną 

przemysłu (PSP) i odnotowuje 

zmniejszenie udziału w krajowej PSP.
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Znaczenie kujawsko-pomorskich inteligentnych specjalizacji i ich funkcjonowanie 
na tle kraju

• Biorąc pod uwagę specjalizacje oparte na wartościach zidentyfikowane w województwie dwa 

obszary, żywność i zdrowie pokrywają się z wieloma regionami w Polsce. Obszary 

podobne do specjalizacji Zdrowa i bezpieczna żywność występują w 9 innych 

województwach, w tym we wszystkich ościennych poza województwem pomorskim. 

• Ponadto można zauważyć, że dwie z inteligentnych specjalizacji mają charakter bardziej 

uniwersalny i powtarzają się (choć pod różnymi nazwami) w większości województw, 

rozwój technologii ICT oraz innowacje ekologiczne. Zarówno jeden jak i drugi obszar związany 

jest ściśle z obowiązującymi, nie tylko krajowymi, ale i ogólnoświatowymi trendami rozwoju. 

• Za lukę w skali kraju, która z pewnością mogłaby się rozwijać i ma bardzo duży potencjał 

można uznać obszar związany z szeroko pojętym sektorem kreatywnym, w tym kulturą. 

• Nie ma potrzeby rozszerzania lub zmiany katalogu inteligentnych specjalizacji. Obecne 

IS oddają specyfikę gospodarki regionu. Niemniej, jednak istnieje potrzeba wzmacniania 

istniejących specjalizacji na podstawie oceny ich wewnętrznych przemian, w 

szczególności zmiany liczby osób zatrudnionych, liczby podmiotów składających się na daną 

specjalizację, trendów globalnych wpływających na szanse rozwojowe.

• Obserwując inne województwa należy podjąć próbę doprecyzowania regionalnych 

specjalizacji poprzez wybór tych nisz specjalizacyjnych w ramach IS (w oparciu o podklasy 

PKD), które są najbardziej charakterystyczne dla województwa i wnoszą największa wartość 

(tj.  których przychody i zatrudnienie stanowią największy udział w danej specjalizacji).

5

Struktura projektów współfinansowanych 

z RPO WK-P w latach 2014-2020 wpisujących się 

w inteligentne specjalizacje

24,1% 15,7%

15,3%

13,4%

11,9% 10,7%

4,6% 4,2%
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Obecny system instytucjonalny wsparcia rozwoju gospodarczego (1/2) 
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Na obecny system instytucjonalny wsparcia rozwoju gospodarczego w województwie składa się wiele podmiotów, które są ze sobą w różnym 

stopniu powiązane

W województwie 

kujawsko-pomorskiego 

rolę lidera, 

odpowiedzialnego za 

kształtowanie procesów 

związanych z rozwojem 

gospodarczym, pełni 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Dzięki 

możliwościom 

organizacyjnym i 

finansowym, a także 

zwierzchniej funkcji wobec 

części kluczowych w tym 

obszarze instytucji ma on 

wszelkie predyspozycje do 

kreowania optymalnych 

warunków do rozwoju 

regionu
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Obecny system instytucjonalny wsparcia rozwoju gospodarczego (2/2) 

• Liczba instytucji z udziałem Województwa i ich szeroki zakres działalności (co stanowi duży potencjał 

do efektywnego wdrażania polityki rozwoju).

• Stosunkowo duża liczba instytucji wsparcia biznesu, funkcjonujących w regionie.

• Mnogość podejmowanych inicjatyw probiznesowych (działalność IOB z terenu województwa obejmuje 

większość obszarów kompetencyjnych związanych ze wsparciem biznesu).

• Stosunkowo duża liczba oferowanych instrumentów finansowych, nakierowanych na wsparcie 

przedsiębiorczości w regionie (szczególnie dla przedsięwzięć bezpiecznych, tzn. o niskim poziomie 

ryzyka)

• Wysoki poziom kompetencji pracowników instytucji wspierających biznes.

• Gotowość do współpracy ze strony instytucji otoczenia biznesu.

• Świadomość przedstawicieli Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotycząca 

konieczności wprowadzenia zmian i uporządkowania systemu wsparcia gospodarki.

Mocne strony

• Niewystarczająca dotychczasowa aktywność w zakresie koordynacji procesów wpływających na 

rozwijanie gospodarki regionu.

• Brak wyodrębnionego Departamentu w strukturze UMWKP dedykowanego wyłącznie zagadnieniom 

gospodarczym.

• Brak wysoko wyspecjalizowanej jednostki, zajmującej się analizowaniem sytuacji gospodarczej regionu 

(i mogącej dostarczyć decydentom informacji niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji).

• Niewystarczająca ilość rozwiązań systemowych, angażujących do współpracy podmioty działające na 

rzecz wsparcia biznesu.

• Niewystarczająca ilość wspólnych projektów, realizowanych przez instytucje wspierające biznes.

• Ograniczenia terytorialne w działalności większości IOB (udzielane przez nie wsparcie często dotyczy 

podmiotów działających w granicach administracyjnych miast).

• Znaczna część funkcjonujących obecnie instytucji nie ma specjalizacji produktowej, co prowadzi do 

dublowania kompetencji.

• Duże rozproszenie wsparcia finansowego, udzielanego ze środków unijnych (a w związku z tym chaos 

informacyjny i dezorientacja przedsiębiorców co do dostępnych w regionie mechanizmów).

• Brak jednej bazy danych o ofercie wszystkich podmiotów wspierających gospodarkę.

• Duża koncentracja instytucji otoczenia biznesu w dwóch największych ośrodkach miejskich regionu 

(Toruniu i Bydgoszczy) przy jednoczesnym niewystarczającym dostępie do nich na pozostałym terenie 

województwa.

• Niewystarczająca ilość instrumentów finansowych, skierowanych do inwestycji o wysokim ryzyku.

• Dominujące bierne doradztwo, polegające na czekaniu na klienta – zamiast indywidualnego docierania 

do firm z ofertą wsparcia.

• Niewystarczająca ilość wysokospecjalistycznych działań wspierających start-upy.

Słabe strony
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BIZ w województwie kujawsko-pomorskim
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kujawsko-pomorskie Polska

W kujawsko-pomorskim najwięcej kapitału zagranicznego przyciągnęły w 2018 roku powiaty: 

m. Bydgoszcz (25%), świecki (18%), inowrocławski (15%), toruński (12%), m. Włocławek 

(8%), m. Toruń (8%), bydgoski (4%) i grudziądzki (4%). Udział procentowy w poprzednich 

latach był zbliżony.

Nowo powstałe spółki z kapitałem zagranicznym w latach 2003-2018, Polska i województwo 

kujawsko-pomorskie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL. 
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Wielkość kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011-2018.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL.

Województwo 

kujawsko-pomorskie 

odnotowywało 

spadek wartości 

kapitału zagranicznego 

w latach 2012-2015, 

jednak dynamika po 

2015 roku odwróciła się i 

wartość kapitału stale 

rośnie, osiągając w 2018 

roku poziom niemal 3 

mld zł.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
m. Bydgoszcz świecki inowrocławski toruński m. Włocławek

m. Toruń bydgoski m. Grudziądz pozostałe

Nowo zarejestrowane podmioty z przewagą kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-

pomorskim w roku 2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z GUS. 
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Przewagi konkurencyjne województwa kujawsko-pomorskiego

• Centralne położenie – relatywnie niewielka odległość od głównych ośrodków miejskich w Polsce

• Położenie na szlaku pomiędzy państwami Europy Wschodniej i Europy Zachodniej - Istotnym 

atutem województwa jest jego położenie w centralnej części Europy, dzięki któremu odległość do 

największych europejskich stolic jest korzystna z punktu widzenia logistyki i transportu

• Główna rzeka przepływająca przez teren województwa - Najdłuższa rzeka w Polsce - Wisła - łączy 

cztery największe ośrodki miejskie na terenie województwa: Włocławek, Toruń, Bydgoszcz oraz 

Grudziądz. 

• Korzystne dla inwestycji ukształtowanie terenu - Teren województwa kujawsko-pomorskiego 

posiada niewielkie różnice względne w wysokości terenu. Większą jego część pokrywają płaskie i 

faliste równiny cechujące się niewielkimi różnicami wysokości. 

Lokalizacyjne

• Dostęp do autostrady A1 oraz sieć połączeń drogowych - Autostrada A1 pełni główną rolę w 

zapewnieniu dostępności zewnętrznej województwa w systemie transportu samochodowego.

• Bogata sieć kolejowa - dostęp do kolei pasażerskiej mają wszystkie największe miasta regionu: 

Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek oraz Inowrocław..

• Dostępność zróżnicowanych terenów inwestycyjnych - czynnikiem podnoszącym znacznie 

atrakcyjność inwestycyjną regionu jest różnorodność terenów inwestycyjnych będących własnością 

gmin i powiatów, a także Skarbu Państwa.

Transportowo-infrastrukturalne

• Aktywnie działające instytucje otoczenia biznesu – region charakteryzuje się silnie rozbudowaną 

siecią IOB. W województwie kujawsko-pomorskim świadczą one na rzecz przedsiębiorców szereg 

usług (łącznie zidentyfikowano ponad 30).

• Niska minimalna wartość inwestycji uprawniająca do uzyskania wsparcia - minimalna wartość 

inwestycji pozwalająca na otrzymanie wsparcia jest znacząco niższa niż w innych województwach -

czyli 10 mln zł dla dużych, 2 mln zł dla średnich, 0,5 mln zł dla małych i 0,2 mln zł dla mikro firm.

Formalno-prawne i organizacyjne

• Konkurencyjne koszty pracy - obecnie w regionie wysokość średnich zarobków kształtuje się 

na poziomie 80% średniej krajowej. Wyjątkami są okolice miast Bydgoszczy i Torunia, w których 

przeciętne wynagrodzenie brutto jest bardzo zbliżone do średniej krajowej. Z drugiej strony 

w niektórych powiatach: tucholskim, lipnowskim i radziejowskim, średnie wynagrodzenie osiąga 

wartość poniżej 75% średniej krajowej.

• Silna marka miast wojewódzkich związana z historią - region posiada bogatą historię, którą można 

zobaczyć dzięki jej pomnikom – zrekonstruowanej osadzie Biskupin, Staremu i Nowemu Miastu Toruń 

czy też Chełmnu, które pozostało w niemal niezmienionej formie jako miasto lokacyjne od XIII wieku. 

• Bogate tradycje przemysłowe regionu - region miast Torunia i Bydgoszczy może pochwalić się tego 

typu tradycjami – od wielu lat stanowiły centra przemysłu, w których duża część mieszkańców 

pracowała w fabrykach. Historycznie ważnymi zakładami pracy były m.in. ELANA S.A., Pojazdy 

Szynowe Pesa Bydgoszcz (pierwotnie Zakłady Naprawcze Kolei Wschodniej Bydgoszcz), Zakład 

Przemysłu Spirytusowego Polmos Toruń, Toruńskie Zakłady Chemii Nieorganicznej „Polchem”, 

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma” i wiele innych. 

Społeczno-gospodarcze
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Bariery rozwoju inwestycyjnego w regionie
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Bariery o charakterze regionalnym

Bariery, na które UMWKP ma wpływ bezpośredni, ponieważ jest podmiotem decyzyjnym w sprawach, 

których bariery te dotyczą.

Stosunkowo niski poziom wydatkowania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 

(RPO) 

W toku prowadzonych badań zidentyfikowano inne bariery wynikające z procedur ocen wniosków. 

Zaliczyć do nich należy w szczególności:

• Opóźnienia w obsłudze wniosków o dofinansowanie z Funduszy Europejskich;

• Brak odpowiedniej wiedzy urzędników;

• Niewłaściwe kryteria oceny wniosków.

Nierównomierne rozłożenie inwestycji związanych z infrastrukturą

Bariery o charakterze lokalnym

Bariery, na które UMWKP ma wpływ pośredni – może prowadzić działania wspomagające i katalizujące 

oraz wspierać gminy w rozwiązaniu istniejących problemów, jednak podmiotem decyzyjnym pozostają 

gminy.

Brak realnej współpracy pomiędzy gminami

Brak określonych standardów dotyczących obsługi inwestora i nieprzygotowane do obsługi 

inwestora kadry 

Problemy w obsłudze inwestora obcojęzycznego w gminach 

Brak oferty dla inwestorów w niektórych gminach

Brak odpowiednich form promocji oferty inwestycyjnej gminy 

Bariery o charakterze ponadregionalnym

Bariery, na które UMWKP nie ma wpływu.

Konieczność strategicznego zaplanowania wydatkowania środków z Unii Europejskiej na lata 

2021-2027. 

Przesuwanie kompetencji/zadań dotyczących spraw gospodarczych (np. obsługa inwestorów, 

eksportu) z podmiotów regionalnych na rzecz podmiotów centralnych) – to rzutuje na niejasny 

w oczach gmin i potencjalnych inwestorów podział kompetencji pomiędzy Pomorską Specjalną Strefą 

Ekonomiczną (PSSE) oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora (KP COI).

Bariery o charakterze społeczno-gospodarczym

Bariery, na które UMWKP ma niewielki wpływ. Są to zjawiska, których negatywne skutki można jedynie 

łagodzić poprzez strategiczną i długofalową politykę publiczną i regionalną.

Odpływ ludności - w rankingu wojewódzkim kujawsko-pomorskie zajmuje niekorzystną 11. pozycję w 

kategorii migracji wewnętrznych i 10. migracji zewnętrznych.

Starzenie się społeczeństwa

Niekorzystna struktura wykształcenia w regionie
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• Wartość eksportu firm z województwa kujawsko-pomorskiego stale rośnie, 

w 2018 r. osiągając ponad 27 mld zł.

• Udział eksportu z regionu w wartości krajowego eksportu oscyluje 

w granicach 3%.

• Największą wartość eksportowanych towarów osiągają przedsiębiorstwa prowadzące 

działalność w obszarach:

produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, 

produkcji masy włóknistej, papieru i tektury,

produkcji sprzętu elektronicznego powszechnego użytku. 

• Wartość eksportu firm z województwa kujawsko-pomorskiego plasuje region na 11 

miejscu pośród polskich województw. 

• W 2007 roku wartość eksportu z województwa kujawsko-pomorskiego była wyższa niż 

z województw podkarpackiego i lubuskiego, które obecnie wyprzedzają kujawsko-

pomorskie.

• Średnioroczna skumulowana stopa wzrostu (CAGR) wartości eksportu firm z Regionu 

jest niższa niż średnia krajowa – odpowiednio to 7,8% i 8,5%.

K
u
ja

w
s
k
o
-P

o
m

o
rs

k
ie

P
o
ls

k
a

Eksport firm z województwa kujawsko-pomorskiego na tle działalności 
eksportowej w Polsce
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Metodyka wyboru – analiza wielokryterialna:

Ocena ekspercka

Weryfikacja podczas warsztatu strategicznego

Analiza danych eksportowych

• Wartość eksportu 2018

• Skumulowana wartość eksportu 2007-2018

• Liczba eksporterów, CAGR 2014-2018 

• Udział w wartości eksportu Polski

• Liczba krajów, do których odbywa się eksport

Metalowa

PapierniczaTworzywa 

sztuczne

Maszynowa

Chemiczna

Wyposażenia 

wnętrz (w tym 

drzewna)

IT

Wybrane branże:

Przetwórstwo 

spożywcze

Wybór specjalności eksportowych województwa kujawsko-pomorskiego
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• Stany Zjednoczone

• Meksyk

• Szwecja

• Niemcy

• Niderlandy

• Wielka Brytania

• Irlandia

• Belgia

• Francja

• Czechy

• Węgry

• Włochy

• Chiny

• Wietnam

• Tajlandia

• Malezja

Wybrane kierunki

Priorytetowe kierunki dla promocji eksportu województwa kujawsko-
pomorskiego



CZĘŚĆ II: System 
instytucjonalny 
rozwoju gospodarczego 
województwa
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• rozpoznawanie potrzeb /problemów /oczekiwań środowiska gospodarczego i naukowego,

• prowadzenie działalności analitycznej i formułowanie rekomendacji w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarczego 

adresowanych dla samorządu województwa, samorządów lokalnych, środowiska gospodarczego; 

• współpraca z szerokim przedstawicielstwem środowiska gospodarczego – od którego pozyskiwać będzie dane o 

bieżącym stanie rozwoju oraz oczekiwania w zakresie: potrzeby weryfikacji ryzyk, potrzeby weryfikacji hipotez, potrzeby 

fachowego uszczegółowienia wstępnie określonych działań wdrożeniowych, potrzeby wyprzedzającego określania nisz 

dla działalności, a na rzecz którego prowadzić będzie dodatkowo działalność informacyjno-edukacyjną wynikającą z 

prowadzonych działań badawczych; ustalony z instytucjami wdrażającymi zakres danych powinien być cyklicznie 

przekazywany do ROG 

1. Regionalne Obserwatorium Gospodarcze (ROG)

• stworzenie rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów finansowych służących finansowaniu na każdym etapie rozwoju 

MŚP/ podmiotów działających na rzecz MŚP oraz finansowanie inwestycji rozwojowych w regionie (zgodnie z przyjętą 

polityką rozwoju i w oparciu o zadania własne samorządu województwa)

2. Regionalna Instytucja Finansowa (RIF)

• realizująca na rzecz podmiotów gospodarczych, a także na rzecz podmiotów tworzących sprzyjające warunki do 

rozwoju gospodarczego, działania mające na celu implementację różnego rodzaju instrumentów rozwoju 

gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które ze względu na innowacyjny charakter mogą nie mieć 

powszechnie obowiązujących standardów realizacji i działania w ich zakresie będą powodować dużo większe ryzyko

3. Regionalna Instytucja Wdrażająca (RIW)

W celu osiągnięcia założeń rozwojowych określonych w Programie zakłada się wdrożenie 

modelu instytucjonalnego opartego o trzy instytucje:

Proponowany system instytucjonalny rozwoju 
gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego
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Wstępny model koordynacji Programu Rozwoju Gospodarczego

Docelowy kształt koordynacji i nadzoru nad instytucjami rozwoju gospodarczego możliwy będzie do sformułowania w ostatecznej wersji Programu 

Rozwoju Gospodarczego, opracowanej po wyborze właściwych wariantów instytucjonalnych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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Niezależnie od przyjętego modelu 

instytucjonalnego obejmującego kluczowe 

elementy budowanego w Województwie 

Kujawsko-Pomorskim systemu rozwoju 

gospodarczego niezbędne będzie wyznaczenie 

w strukturach Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego ciała 

odpowiedzialnego za koordynację wdrażania 

Programu Rozwoju Gospodarczego oraz nadzór 

nad instytucjami rozwoju, w szczególności ROG, 

RIF i RIW. Z uwagi na wagę realizowanych 

przedsięwzięć uzasadnionym wydaje się 

realizacja tych zadań przez komórkę w randze 

departamentu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na chwilę 

obecną rozważane są dwa rozwiązania w tym 

zakresie: 

 Powołanie nowego departamentu (np. 

Departament Gospodarki);

 Powierzenie wskazanych funkcji 

działającemu już Departamentowi 

Planowania Strategicznego 

i Rozwoju Gospodarczego.

(w przypadku RIF) koordynacja działań i nadzór merytoryczny nad środkami pochodzącymi z RIF

(w przypadku RIW) koordynacja wspólnych przedsięwzięć z innymi IOB w regionie

(w przypadku ROG) kierunek współpracy z różnego rodzaju środowiskami * usytuowanie zależne od wyboru wariantu instytucjonalnego

kierunek przebiegu komunikacji

Wstępny, uniwersalny nowy schemat instytucjonalny zarządzania rozwojem gospodarczym w regionie



CZĘŚĆ III: Kierunki 
polityki rozwoju 
gospodarczego
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 Priorytety oraz kierunki interwencji  

(w oparciu o czynniki rozwoju gospodarczego) 

 

 

 

Cele szczegółowe  

Programu Rozwoju Gospodarczego 

 
Stworzenie efektywnego systemu instytucjonalnego wspierania przedsiębiorczości 

I 

 
 

Gospodarka sprzyjająca  

wzrostowi  

przedsiębiorczości 

 
Wsparcie finansowe i informacyjne przedsiębiorców 

 Wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w regionie 

 
Kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży 

 Kształtowanie potencjału regionalnych zasobów kadrowych 

 Podnoszenie poziomu innowacyjności MŚP w regionie  

II 

 

Gospodarka konkurencyjna  

i innowacyjna  

Tworzenie warunków do efektywnej współpracy na rzecz innowacji: inteligentne 

specjalizacje, klastry, współpraca przedsiębiorców ze szkołami wyższymi 

 Zwiększenie poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstw 

 
Przygotowanie regionalnych zasobów kadrowych oraz terenów inwestycyjnych do przyjęcia 

inwestycji 

III 

 

Gospodarka atrakcyjna  

dla inwestorów  
Kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu 

 
Rozwój infrastruktury transportowej oraz komunikacji zbiorowej 

 

Cele Programu, priorytety i kierunki interwencji

Z punktu widzenia niniejszego Programu, szczególnie istotnym obszarem będącej w opracowaniu „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 

do 2030 roku – Strategii Przyspieszenia 2030+”  jest cel główny: konkurencyjna gospodarka. Stanowi on punkt wyjścia do opracowania: priorytetów 

i kierunków interwencji, celów szczegółowych oraz celu głównego Programu Rozwoju Gospodarczego
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Trwały i zrównoważony 

rozwój gospodarczy Regionu, 

przyczyniający się do 

poprawy jakości życia 

wszystkich mieszkańców 

województwa kujawsko-

pomorskiego.

Cel główny 

Programu Rozwoju Gospodarczego

*

*

* do niniejszego priorytetu nie przypisano żadnych przedsięwzięć, gdyż działania na rzecz rozwoju potencjału na regionalnym rynku pracy oraz rozwoju infrastruktury transportowej i komunikacji zbiorowej wynikają z innych dokumentów strategicznych i wdrożeniowych. 

 Priorytety oraz kierunki interwencji  

(w oparciu o czynniki rozwoju gospodarczego) 

 

 

 

Cele szczegółowe  

Programu Rozwoju Gospodarczego 

 
Stworzenie efektywnego systemu instytucjonalnego wspierania przedsiębiorczości 

I 

 
 

Gospodarka sprzyjająca  

wzrostowi  

przedsiębiorczości 

 
Wsparcie finansowe i informacyjne przedsiębiorców 

 Wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w regionie 

 
Kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży 

 Kształtowanie potencjału regionalnych zasobów kadrowych 

 Podnoszenie poziomu innowacyjności MŚP w regionie  

II 

 

Gospodarka konkurencyjna  

i innowacyjna  

Tworzenie warunków do efektywnej współpracy na rzecz innowacji: inteligentne 

specjalizacje, klastry, współpraca przedsiębiorców ze szkołami wyższymi 

 Zwiększenie poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstw 

 
Przygotowanie regionalnych zasobów kadrowych oraz terenów inwestycyjnych do przyjęcia 

inwestycji 

III 

 

Gospodarka atrakcyjna  

dla inwestorów  
Kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu 

 
Rozwój infrastruktury transportowej oraz komunikacji zbiorowej 
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Przedsięwzięcia na rzecz realizacji celów Programu (1/3)

Cele szczegółowe Programu Rozwoju Gospodarczego zostaną osiągnięte dzięki realizacji szeregu przedsięwzięć. Poszczególne przedsięwzięcia zostały 

przyporządkowane do priorytetów/ kierunków interwencji wskazanych na drzewie ustaleń. Rolą przedsięwzięć zapisanych w Programie jest odpowiedź na 

kluczowe potrzeby regionalne w zakresie rozwoju gospodarczego.
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Cel szczegółowy Priorytet / Kierunek interwencji Przedsięwzięcia

Cel szczegółowy I 

– Gospodarka 

sprzyjająca 

wzrostowi 

przedsiębiorczości

I.1 

Stworzenie efektywnego systemu instytucjonalnego 

wspierania przedsiębiorczości

I.1.1 – Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego (ROG)

I.1.2 – Przedsięwzięcie – Utworzenie Regionalnej Instytucji Finansowej (RIF)

I.1.3 – Utworzenie Regionalnej Instytucji Wdrażającej (RIW)

I.1.4 – Powołanie Rady Gospodarczej

I.1.5 – Uruchomienie Centrum Badań Opinii Przedsiębiorców

I.1.6 – Utworzenie systemu akredytacji Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)

I.1.7 – Przegląd procedur w zakresie oceny wniosków składanych do RPO w celu digitalizacji 

procesu

I.2

Wsparcie finansowe i informacyjne przedsiębiorców

I.2.1 – Pakiet dla Starterów 3+

I.2.2 – Zintegrowana platforma informacyjna o instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców 

wraz z internetową ofertą usług Instytucji Otoczenia Biznesu

I.2.3 – Data storing – wykorzystanie open data dla rozwoju przedsiębiorstw

I.3

Wspieranie współpracy pomiędzy MŚP a dużymi 

przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w regionie

I.3.1 – Utworzenie internetowej „giełdy usług regionalnych” 

I.3.2 – Programy akceleracyjne realizowane we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami

I.3.3 – Stworzenie znaku jakości firm województwa

I.4

Kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród dzieci 

i młodzieży

I.4.1 – Program współpracy biznesu i szkół – klasy patronackie

I.4.2 – Mój Region, Moja Przyszłość – kompleksowy program edukacyjny dla szkół 

ponadpodstawowych

I.4.3 – Program – Przedsiębiorczość od najmłodszych lat
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Przedsięwzięcia na rzecz realizacji celów Programu (2/3)

Cele szczegółowe Programu Rozwoju Gospodarczego zostaną osiągnięte dzięki realizacji szeregu przedsięwzięć. Poszczególne przedsięwzięcia zostały 

przyporządkowane do priorytetów/ kierunków interwencji wskazanych na drzewie ustaleń. Rolą przedsięwzięć zapisanych w Programie jest odpowiedź na 

kluczowe potrzeby regionalne w zakresie rozwoju gospodarczego.
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Cel szczegółowy Priorytet / Kierunek interwencji Przedsięwzięcia

Cel szczegółowy II 

– Gospodarka 

konkurencyjna 

i innowacyjna

II.1 

Podnoszenie poziomu innowacyjności MŚP w regionie

II.1.1 – Utworzenie Regionalnego Hubu Cyfrowego

II.1.2 – Pakiet Innowacje: Wsparcie finansowe i doradcze w zakresie innowacji

II.1.3 – Pakiet Gospodarka 4.0

II.2

Tworzenie warunków do efektywnej współpracy na rzecz 

innowacji: inteligentne specjalizacje, klastry, współpraca 

przedsiębiorców ze szkołami wyższymi

II.2.1 – Pakiet Klastry

II.2.2 – Identyfikacja nisz specjalizacyjnych w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji

II.2.3 – Program animatorów współpracy

II.2.4 – Dotacje na otwieranie kierunków przyszłościowych

II.3

Zwiększenie poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstw

II.3.1 – Mentoring eksportowy

II.3.2 – Wsparcie internacjonalizacji MŚP 

II.3.3 – Pożyczki na certyfikację

II.3.4 – Wsparcie eksporterów poprzez organizację misji gospodarczych 
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Przedsięwzięcia na rzecz realizacji celów Programu (3/3)

Cele szczegółowe Programu Rozwoju Gospodarczego zostaną osiągnięte dzięki realizacji szeregu przedsięwzięć. Poszczególne przedsięwzięcia zostały 

przyporządkowane do priorytetów/ kierunków interwencji wskazanych na drzewie ustaleń. Rolą przedsięwzięć zapisanych w Programie jest odpowiedź na 

kluczowe potrzeby regionalne w zakresie rozwoju gospodarczego.
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Cel szczegółowy Priorytet / Kierunek interwencji Przedsięwzięcia

Cel szczegółowy III 

– Gospodarka 

atrakcyjna dla 

inwestorów

III.1 

Przygotowanie regionalnych zasobów kadrowych oraz 

terenów inwestycyjnych do przyjęcia inwestycji

III.1.1 – Pożyczki dla gmin na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

III.1.2 – Rozwój jednolitej bazy ofert inwestycyjnych

III.1.3 – Wsparcie doradcze i szkoleniowe dla pracowników gmin odpowiedzialnych za 

pozyskiwanie inwestorów i współpracę z przedsiębiorcami

III.2

Kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu

III.2.1 – Kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu

III.2.2 – Udział w targach krajowych i zagranicznych

III.2.3 – Opracowanie strategii promocji gospodarczej województwa ze szczególnym 

uwzględnieniem państw perspektywicznych oraz jej implementacja
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Wstępny plan finansowy realizacji Programu

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć stanowiących element Programu Rozwoju Gospodarczego wymaga zaprojektowania montażu finansowego, 

w oparciu o różne źródła finansowania. 
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Na obecnym etapie zakłada się, że środki na realizację przedsięwzięć będą pochodziły w szczególności z następujących źródeł:

 Środki własne województwa;

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021–2027, ewentualnie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

2014-2020 – w przypadku gdyby nastąpiły przesunięcia środków w obrębie programu;

 Środki z Funduszy Europejskich (np. pomoc techniczna);

 Ewentualny zysk wygenerowany z działalności instytucji publicznych (np. Regionalnej Instytucji Wdrażającej świadczącej również usługi odpłatnie);

 Ewentualny zysk wygenerowany przez instrumenty zwrotne (np. zysk z oprocentowania preferencyjnych pożyczek);

 Środki pozyskane przez RIF z innych źródeł, wskazanych w rozdziale 3.3.

Łączny szacunkowy koszt realizacji Programu Rozwoju Gospodarczego może wynieść od 542 590 000,00 PLN do 668 580 000,00 PLN. Wynika to z przedziałów szacowanych kosztów 

poszczególnych przedsięwzięć.

W podziale na cele główne Programu, szacowane zapotrzebowanie na środki finansowe przedstawia się następująco:

Cel szczegółowy

Cel szczegółowy I – Gospodarka sprzyjająca wzrostowi przedsiębiorczości 153 640 000,00 PLN – 187 530 000,00 PLN

Szacowane nakłady

Cel szczegółowy II – Gospodarka konkurencyjna i innowacyjna 313 450 000,00 PLN – 380 550 000,00 PLN

Cel szczegółowy III – Gospodarka atrakcyjna dla inwestorów 75 500 000,00 PLN – 100 500 000,00 PLN
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