
  

 

 

UCHWAŁA NR 40/1686/21  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 13 października 2021 r.  

 

w sprawie przyjęcia projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-

pomorskiego 

  

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 18 pkt 3 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1057), uchwala się, co następuje: 

 

            § 1. Przyjmuje się projekt Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-

pomorskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 
 

 

 

 



  

UZASADNIENIE 

 

1. Przedmiot regulacji: 

Przedmiotem niniejszej regulacji jest przyjęcie projektu Programu rozwoju 

gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

2. Podstawa prawna: 

 Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z 2021 r. poz. 1038) do zadań zarządu 

województwa należy przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa i innych 

strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regionalnych programów 

operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki 

spójności oraz ich wykonywanie. 

 Natomiast na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) zarząd województwa opracowuje 

oraz uzgadnia projekt programu rozwoju. 

 

3. Konsultacje ustawowe: 

Zgodnie z art. 19a ww. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zarząd 

województwa zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji projektu programu  

z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz 

Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

W dniu 1 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął 

uchwałę Nr 12/456/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Programu rozwoju 

gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego. Dokument ten w myśl zapisów ww. 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju będzie programem 

rozwoju. 

Niniejsza uchwała ma na celu przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu 

Programu rozwoju gospodarczego, który następnie w ciągu minimum 35 dni zostanie 

poddany konsultacjom z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi  

i gospodarczymi oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Po zakończeniu 

procesu konsultacji dokument zostanie uzupełniony i przedstawiony do akceptacji i przyjęcia 

przez Zarząd Województwa jako Program rozwoju gospodarczego.  

Prace nad przygotowaniem Programu rozwoju gospodarczego województwa 

kujawsko-pomorskiego rozpoczęły się w 2019 r., jako jeden z elementów realizacji projektu 

REGIOGMINA, którego głównym celem jest wsparcie przedsiębiorczości w województwie 

kujawsko-pomorskim. Projekt ten otrzymał finansowanie ze środków krajowych w ramach 

realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programu Strategicznego 

„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” 

GOSPOSTRATEG. 

W załączonym do niniejszej uchwały projekcie Programu rozwoju gospodarczego 

województwa kujawsko-pomorskiego nacisk został położony na działania przyczyniające się 

do stymulowania trwałego i stabilnego wzrostu gospodarczego, a w konsekwencji również 

zwiększenia poziomu zamożności mieszkańców regionu. Podkreślenia wymaga fakt,  

iż Program rozwoju gospodarczego województwa będzie miał charakter wdrożeniowy dla tej 

części ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – 

Strategia Przyspieszenia 2030+, która odpowiadać będzie za rozwój przedsiębiorczości. 

Natomiast jego rolą jest wskazanie zestawu działań i przedsięwzięć, które pozwolą na 

wykorzystanie czynników gospodarczych i umożliwią wypełnienie przyjętych w Strategii 

celów. 



  

Dla projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego 

przyjęto cel główny jako: „Trwały i zrównoważony rozwój gospodarczy Regionu, 

przyczyniający się do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców województwa 

kujawsko-pomorskiego”. Sformułowane zostały również trzy cele szczegółowe, tj.: 

• Gospodarka sprzyjająca wzrostowi przedsiębiorczości, 

• Gospodarka konkurencyjna i innowacyjna, 

• Gospodarka atrakcyjna dla inwestorów. 

W ramach powyższych celów szczegółowych określono następujące priorytety / kierunki 

interwencji: 

• Stworzenie efektywnego systemu instytucjonalnego wspierania 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, 

• Tworzenie warunków do efektywnej współpracy na rzecz innowacji, 

• Zwiększenie poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstw, 

• Przygotowanie regionalnych kadr administracji publicznej i terenów inwestycyjnych 

do przyjęcia inwestycji, 

• Kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu, 

• Rozwój infrastruktury transportowej oraz komunikacji zbiorowej. 

 

5. Ocena skutków regulacji: 

Zakres powyższej regulacji niesie za sobą skutki finansowe, które polegają na 

finansowaniu wskazanych w Programie rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-

pomorskiego przedsięwzięć. 


