
Raport z realizacji Strategii rozwoju 
województwa kujawsko-pomorskiego 

do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+
w 2015 r.



Główne wnioski z Raportu 
i rekomendacje 

 wszystkie cztery priorytety wskazane w Strategii są
aktualne,

 dla osiągnięcia najważniejszego priorytetu tj. 
konkurencyjnej gospodarki, konieczne wydaje
się zintensyfikowanie działań w zakresie rozwoju
społecznego, które można zrealizować szybciej 
i będą one czynnikami składowymi podnoszenia
konkurencyjności regionu,



Główne wnioski z Raportu 
i rekomendacje 

 głównymi instrumentami realizacji Strategii są RPO WK-P 2014-
2020, Kontrakt Terytorialny oraz programy rozwoju, 

RPO WK-P 2014-2020 odgrywa szczególną rolę w procesie realizacji 
Strategii, stąd też w momencie jego konstruowania, a następnie 
wdrażania bardzo dużą uwagę przywiązuje się do zgodności RPO ze 
Strategią. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i przyjęciem 
kryteriów umożliwiających ogłoszenie konkursów w poszczególnych 
osiach priorytetowych. Dotychczasowa praca w tym obszarze 
pozwala na przeprowadzenie naborów wniosków o dofinansowanie 
na kwotę ok. 450 mln euro, co stanowi ponad 23% alokacji 
RPO WK-P 2014-2020,



Główne wnioski z Raportu 
i rekomendacje

 najważniejszymi dla realizacji interesów rozwojowych
województwa są programy dot. rozwoju gospodarczego,
edukacji oraz transportu publicznego,

 konieczne jest położenie szczególnego nacisku na
realizację działań związanych z budową tożsamości i 
spójną promocją regionu – w tym celu niezbędne jest 
m.in. przyspieszenie prac związanych z opracowaniem 
Kujawsko-Pomorskiego Programu Budowy Tożsamości i 
Marki Województwa,



Główne wnioski z Raportu 
i rekomendacje

 w celu usprawnienia wdrażania Strategii realizowane są różne formy
kontaktów z partnerami społeczno-gospodarczymi (Społeczno-Gospodarcza
Rada ds. Modernizacji Regionu, Platforma Dialogu Społecznego, Forum
Samorządowe),

 przyjęcie i rozpoczęcie wdrażania Strategii umożliwiło m.in.:
- kontynuację prac nad przygotowaniem Planu zagospodarowania przestrzennego

województwa,
- wskazanie możliwych kierunków współpracy z sąsiednimi województwami,
- określenie idei i kierunków polityki terytorialnej, w tym opracowanie koncepcji 
rewitalizacji miast i obszarów wiejskich województwa,



Główne wnioski z Raportu 
i rekomendacje

 konieczne jest dalsze lobbowanie na rzecz realizacji przedsięwzięć,
kompetencyjnie leżących w gestii administracji rządowej, których realizacja 
ma fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju województwa,

 konieczne jest wzmocnienie zaangażowania podmiotów (departamentów 
UM, jednostek mu podległych oraz podmiotów zewnętrznych) w proces jej
realizacji, w tym celu niezbędne jest: nadanie Strategii właściwego
priorytetu pośród innych realizowanych zadań, wskazanie podmiotu
wiodącego w zakresie realizacji danego kierunku/przedsięwzięcia oraz 
systematycznego monitorowania postępów w osiąganiu zamierzonych
efektów,



Główne wnioski z Raportu 
i rekomendacje

 konieczne jest zapewnienie środków
finansowych na realizację zadań wynikających ze
Strategii, leżących w gestii samorządu
województwa,

 doskonalenia wymaga system monitorowania
wdrażania Strategii, w tym sukcesywna  
rozbudowa samorządowego wojewódzkiego
systemu monitorowania  stanu rozwoju 
województwa,



Główne wnioski z Raportu 
i rekomendacje

 część działań określonych w Strategii może być wdrażana przy
zaangażowaniu  stosunkowo niewielkich środków finansowych, pod 
warunkiem wypracowania i podjęcia decyzji, uruchamiających określone
procesy np. w zakresie doskonalenia funkcjonowania edukacji
przedszkolnej i szkolnej, poprawy jakości funkcjonowania usług
publicznych, itp.

 rekomenduje się stworzenie efektywnego systemu polegającego na
opiniowaniu przygotowanych przez departamenty UM oraz jednostki 
mu podległe, dokumentów o charakterze programowym pod kątem
ich zgodności z założeniami polityki regionalnej województwa, 
przed przedstawieniem ich Zarządowi Województwa,



Główne wnioski z Raportu 
i rekomendacje

 rekomenduje się wprowadzenie zasady przekazywania do 
Departamentu Rozwoju Regionalnego wszystkich  dokumentów
o charakterze studialnym (przygotowywanych przez departamenty
UM oraz jednostki mu podległe), celem ich ewentualnego 
wykorzystania przy prowadzonych analizach oraz w procesie  
podejmowania decyzji programujących rozwój województwa. 



 Jakie są największe trudności związane z osiągnięciem celów założonych 
w Strategii?

 Co mogą zrobić partnerzy społeczno-gospodarczy, Rada Modernizacji by
realnie wesprzeć realizację Strategii?

 Czy wnioski z Raportu z realizacji Strategii potwierdzają aktualność  
Strategii, czy sugerują potrzebę rozważenia jej aktualizacji (argumenty za
każdym ze stanowisk)?

Dyskusja



Dziękuję za uwagę

Departament Rozwoju Regionalnego
Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego

Biuro ds. Programowania Rozwoju

www.kujawsko-pomorskie.pl/planowanie 


