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II etap będzie trwał do końca 2021 roku

I etap („teoretyczny”)

Pozyskanie wiedzy

Zaplanowanie działań

Określenie optymalnych 

instrumentów realizacji

II etap („praktyczny”)

Praktyczne 

wykorzystanie dorobku I 

etapu poprzez realizację 

działań/ uruchomienie 

procesów



Przygotowanie Programu Rozwoju 

Gospodarczego Województwa Kujawsko-

PomorskiegoPodczas I etapu projektu, firma PwC przygotowała koncepcję 

rozwoju gospodarczego województwa – będącą podstawą dla 

tworzenia Programu Rozwoju Gospodarczego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego

W trakcie II etapu na bazie tej koncepcji, przygotowany 

zostanie dokument programowy – spełniający wymogi ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, będący 

rzeczywistym dokumentem służącym prowadzeniu polityki 

rozwoju gospodarczego przez Samorząd Województwa

Program Rozwoju Gospodarczego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego jest jednym z dokumentów operacjonalizujących

(uszczegóławiających planowane działania w danej dziedzinie) 

dla „Strategii Przyspieszenia 2030+”

Planowane przyjęcie Programu – koniec roku 2021



Konsultacje merytorycznych założeń 

Programu Rozwoju Gospodarczego

Założenia Programu 

będą konsultowane 

podczas spotkań 

„terytorialnych” już w 

lutym 

Zapraszamy IOB, 

przedsiębiorców, JST

2 II

4 II

9 II

11 II

16 II

Prosimy o liczny 

udział 

i konstruktywne uwagi

Niezależnie od konsultacji założeń Programu – zgodnie 

z uzppr konsultowany będzie także finalny projekt 

Programu 



Uruchomienie Regionalnego Obserwatorium 

Gospodarczego

Podczas II etapu projektu zakłada się pilotażowe uruchomienie 

Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego 

Podstawowym zadaniem Obserwatorium będzie dostarczanie 

fachowej i aktualnej wiedzy pomagającej w podejmowaniu 

optymalnych decyzji w zakresie rozwoju gospodarczego:

• przez Zarząd Województwa

• przez samorządy lokalne

• przez przedsiębiorców

Pilotaż ma na celu „dopracowanie założeń” - przetestowanie 

zaplanowanych rozwiązań, weryfikację w praktyce wstępnej 

koncepcji funkcjonowania, zdobycie doświadczenia przez 

zespół. Podczas pilotażu, ROG nie osiągnie jeszcze pełnej 

sprawności, pełnej funkcjonalności, będzie pracować w 

ograniczonym składzie kadrowym.  



Pakiet działań dla 21 gmin 

Na poziomie lokalnym najważniejszym działaniem będzie 

realizacja pakietu działań aktywizujących gospodarczo

realizowanych w 21 gminach wyłonionych do udziału w 

Projekcie

Za zadanie odpowiada Szkoła Główna Handlowa

Najważniejsze zaplanowane działania, to:

• Poprawa kompetencji pracowników odpowiedzialnych za 

stymulowanie rozwoju gospodarczego na poziomie 

urzędów gmin

• Stworzenie lokalnych programów rozwoju gospodarczego

• Działania na rzecz sieciowania lokalnych przedsiębiorców 

(„lokalna organizacja gospodarcza”)

Ze względu na duże zróżnicowanie gmin biorących udział w 

Projekcie – bardzo indywidualne podejście uwzględniające 

specyfikę każdego z uczestników Projektu



Dziękuję za uwagę

www.kujawsko-pomorskie.pl


