
USYTUOWANIE NA POZIOMIE SAMORZĄDÓW LOKALNYCH 
INSTRUMENTÓW WSPARCIA DLA MŚP, 
DZIAŁAJĄCYCH W OPARCIU O MODEL 

WIELOPOZIOMOWEGO ZARZĄDZANIA REGIONEM 
REGIOGMINA

www.regiogmina.kujawsko-pomorskie.pl

Konsorcjum naukowe:

Kierownik projektu: Olgierd Roman Dziekoński 

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% 

http://www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl/


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

Projekt realizuje strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 
„Plan modernizacji 2020+", w zakresie kluczowego priorytetu strategii „Konkurencyjna 
gospodarka", mającego bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców, dochody 
samorządów wszystkich szczebli oraz rolę i pozycję województwa w gospodarce narodowej.

Projekt jest spójny z SOR w zakresie realizacji projektów strategicznych: 
profesjonalizacja instytucji otoczenia biznesu, strategia dla rozwoju rynku kapitałowego 
w Polsce oraz zintegrowany system wspierania innowacyjności  w ramach regionów, 
proponując rozwiązania aplikacyjne dla powyższych projektów. 

Uzupełnienie Strategii Województwa w zakresie realizowanym w projekcie stanowić będzie 
powstały Program Rozwoju Gospodarczego, który będzie inkorporował realizowane 
w ramach projektu działania wspierające sektor przedsiębiorstw, w tym w szczególności 
MŚP, współpracę w ramach sektora, pomoc kapitałową oraz działania zmierzające do 
pozyskiwania nowych inwestorów i inwestycji dla regionu i pomoc lokalnym firmom 
w rozwoju działalności eksportowej i innowacyjnej.

CZAS PROJEKTU
Czas realizacji projektu to 32 miesiące podzielone na dwie fazy: 
fazę A - badawczą  i fazę B - przygotowania wyników do wdrożenia.



FAZA A –
BADAWCZA

UMK 

Aktualny obraz MŚP 
w województwie 
prezentujący ich 

konkurencyjność, 
innowacyjność, 

produktywność i 
związki kooperacyjne

SGH

Kompleksowa baza danych prezentująca 
terytorialny i branżowy rozkład firm 

w województwie;  
Identyfikacja i ocena istniejących instrumentów 

wsparcia w regionie, analiza rozwiązań 
stosowanych w wybranych krajach świata; 

metodyka lokalnych programów rozwoju MŚP

WK-P/ PwC

Program Rozwoju 
Gospodarczego 

województwa określający 
rolę MŚP w jego rozwoju, 
poprzedzone dokonaniem 

wielu badań i analiz 
sytuacji społeczno-

gospodarczej 
województwa



Dane podatkowe i ubezpieczeń społecznych: 
możliwości wykorzystania do monitorowania 
sytuacji sektora MŚP na poziomie lokalnym
Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH 

Średnie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne

Przetwórstwo 

przemysłowe
Budownictwo Handel

Średnia 

kobiety

średnia 

mężczyźni

Średnia 

ogółem

Samozatrudnieni 1 754,80 1 668,50 1 788,75 1 756,83 1 821,50 1 796,53

Mikro 2 423,68 2 607,34 2 396,84 2 688,38 2 795,11 2 743,58

Małe 3 231,58 3 895,05 3 243,15 3 116,69 3 600,78 3 371,96

Średnie 3 810,03 5 083,69 3 396,47 3 177,63 4 075,58 3 637,41

Dane z rejstrów administracyjnych dają możliwość pozyskania informacji o sytuacji
sektora MŚP na poziomie lokalnym. Pokazują one na znaczące zróżnicowanie gmin w 
województwie: liczba płatników składek, liczba ubezpieczonych, wysokość
wynagrodzeń (mierzona wysokością podstaw wymiaru składek)



Sektor MŚP w wybranych gmianch w  świetle danych ZUS

Podstawy wymiaru składek według płci i wielkości przedsiębiorstw –
Białe Błota
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Badanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
województwa kujawsko-pomorskiego
Dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK

Innowacyjność 
Wprowadzenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów lub usług -
wg. wielkości firmy



Konkurencyjność
Dominujące rynki zbytu



FAZA B –
PRZYGOTOWANIA 

WYNIKÓW DO 
WDROŻENIA

SGH

Przeprowadzenie 
pilotażu dla 

proponowanych 
metod wsparcia 

w wytypowanych 
21 gminach 

pilotażowych UMK

Identyfikacja czynników 
sprzyjających i 

ograniczających możliwość 
wdrożenia instrumentów 

wsparcia dla MŚP 
zaproponowanych w 

efekcie realizacji zadania 3

WK-P/ PwC

Określenie praktycznego 
sposobu wdrożenia 

przygotowanego 
zestawu rozwiązań 
i rekomendacji dla 

samorządu 
województwa wraz z 

pilotażową 
implementacją wyników 

projektu, m.in. 
wdrożenie ROG  



Projekt w sferze efektów ekonomicznych powinien  zapewnić :

1. obniżenie kosztów dostępu do źródeł informacji  dla MSP o możliwościach 
rozwoju
2. poprawę innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionie
3. poprawę konkurencyjności  na rynku dominującym  i  wartości eksportu MŚP 
w regionie
4. nawiązanie oraz zacieśnienie związków kooperacyjnych MŚP - ilość umów 
o współpracy
5. stymulowanie indywidualnej przedsiębiorczości - ilością nowych przedsiębiorstw 
6. wzrost poziomu dochodowości firm i pracowników poprzez ich wzrost 
produktywności
7. zorganizowanie nowych instytucji rynku kapitałowego wraz z retencją lokalnego 
kapitału inwestycyjnego
8. zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia działalności gospodarczej

www.regiogmina.kujawsko-pomorskie.pl

http://www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl/


Opracowanie programu rozwoju 
gospodarczego województwa 
określającego rolę MŚP w jego rozwoju 
we współdziałaniu i kooperacji 
z kluczowymi firmami regionu 
oraz przeprowadzenie pilotażu 
opracowanego programu



PwC 11

ETAP I

- faza 

badawcza/

diagnostyczna

listopad 2019

-maj 2020

kierunek oddziaływania zadań / etapów

Opracowanie założeń Programu Rozwoju Gospodarczego 

województwa (m.in. opracowanie założeń Regionalnego 

Obserwatorium Gospodarczego, Regionalnej Instytucji Finansującej, 

Regionalnej Instytucji Wdrażającej itp.)

Realizacja działań o charakterze szkoleniowym

(m.in. spotkanie potencjalnego inwestora z przedstawicielami 

Samorządu, spotkanie szkoleniowe o tematyce eksportowej, spotkanie 

szkoleniowe o tematyce inwestycyjnej, rozesłanie analiz do 

przedstawicielstw na innych kontynentach itp.)

Analiza eksportowa 

gospodarki 

województwa

Analiza 

inwestycyjna

gospodarki 

województwa

Analiza sytuacji 

społeczno-

gospodarczej 

województwa

Schemat prezentujący zakres projektu realizowanego przez PwC 

na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1/2)



PwC

ETAP II

- faza 

przygotowania 

wyników 

do wdrożenia/  

wdrożeniowa

czerwiec 2020

sierpień 2021

kierunek oddziaływania zadań / etapów

Przeprowadzenie pilotażu dla proponowanego w Programie Rozwoju 

Gospodarczego systemu narzędzi produktowych i instytucjonalnych

Przygotowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia 

nowego modelu zarządzania rozwojem gospodarczym, 

propozycje rozwiązań wdrożeniowych  

Prezentacja  wyników

Pilotażowe uruchomienie ROG, zarządzanie Programem 

Weryfikacja przygotowanego Programu Rozwoju Gospodarczego 

w oparciu o przeprowadzone analizy i wdrożenia

Opracowanie krótkoterminowego Planu Działań 

do Programu Rozwoju Gospodarczego

Schemat prezentujący zakres projektu realizowanego przez PwC 

na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1/2)

Konsultacje społeczne 



PwC

Toruńska 

Agencja 

Rozwoju 

Regionalnego 

S.A.

13

W toku realizacji projektu zaangażowanych zostanie szereg 

interesariuszy zewnętrznych, którzy mają istotny wpływ na model 

zarządzania programem rozwoju regionalnego, m.in. 

Kujawsko-

Pomorski 

Fundusz 

Rozwoju

Kujawsko-

Pomorski 

Fundusz 

Pożyczkowy

Szkoła 

Główna 

Handlowa 

w Warszawie

Kujawsko-

Pomorska 

Wojewódzka 

Rada Dialogu 

Społecznego

Samorządy z 

terenu 

Województwa

Uniwersytet 

Mikołaja 

Kopernika 

w Toruniu

Inne 

Instytucje 

Otoczenia 

Biznesu

Sejmik 

Województwa 

Kujawsko-

Pomorskiego

Kujawsko-

Pomorski 

Fundusz 

Poręczeń 

Kredytowych



PwC

Badania społeczne

Badania wymagające zaangażowania 

i respondentów zewnętrznych

14

Osiągnięcie celów głównych i szczegółowych badania będzie możliwe 

ze względu na planowane wykorzystanie wielu różnych, komplementarnych 

względem siebie metod i technik badawczych

Podział metod badawczych ze względu na konieczność zaangażowania 

respondentów lub jej brak

Badania eksperckie

Badania niewymagające 

zaangażowania 

respondentów,

koncentrujące się na 

pracy ekspertów z 

zespołu projektowego
Metody ilościowe

Metody pozwalające 

na interpretacje 

danych 

o charakterze 

ilościowym

Metody jakościowe

Metody pozwalające na 

interpretację danych 

o charakterze 

jakościowym

Badanie CAWI, 

Badanie CATI

Indywidualne Wywiady 

(IDI), Warsztat 

Strategiczny, 

Warsztat Design 

Thinking, Zogniskowany 

wywiad grupowy (FGI)

Desk research, Analiza 

benchmarkingowa, 

Analiza zawartości stron 

internetowych, 

Analiza symulacyjna/ 

prognostyczna, 

Insight ekspercki 


